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WSTĘP

Wartość polskiego rynku e-commerce rośnie z roku na rok i wg prognoz 
w tym roku wyniesie ona 92 mld zł, natomiast do 2027 roku wartość 
internetowej sprzedaży sięgnie aż 187 mld zł. Świadczy to o dużym 
potencjale rynku handlu internetowego. Z drugiej strony trwająca obecnie 
inflacja nie pozostaje obojętna dla e-konsumentów. Wg badań prawie 
30% z nich zaczęło mniej kupować w internecie ze względu właśnie na 
inflację. Biorąc pod uwagę dalsze jej utrzymanie się, a nawet potencjalny 
wzrost w przyszłym roku, liczba ograniczających e-zakupy klientów może 
znacząco wzrosnąć.

Jak w tych niepewnych czasach związanych z licznymi kryzysami 
gospodarczymi zwiększyć sprzedaż w swoim e-sklepie i zadbać o to, aby 
konsumenci chcieli z Tobą zostać? Na to pytanie odpowiedź znajdziesz 
w niniejszej publikacji poświęconej polskiemu rynkowi e-commerce. 
Przybliży Ci ona m.in jakie są obecnie trendy w sprzedaży internetowej 
i na które z nich koniecznie warto zwrócić uwagę; jak zwiększyć sprzedaż 
w e-sklepie, nie dysponując przy tym dużymi budżetami; w jaki sposób 
sztuczna inteligencja może wspomóc prowadzenie e-biznesu; czy czeka 
nas głosowa rewolucja w e-commerce; jak uratować porzucone koszyki, 
a także zoptymalizować procesy wysyłkowe i posprzedażowe w e-sklepie.

Bez zbędnego przedłużania oddajemy w Twoje ręce niniejszy e-book 
i życzmy Ci jeszcze większej sprzedaży w nadchodzącym roku!

 
Życzymy miłej lektury! 

Redakcja NowegoMarketingu



3 e-commerce 2022/2023

SPIS TREŚCI

Wstęp	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2

Płatności	odroczone	-	pokochały	je	miliony.	 
Dlaczego	powinieneś	je	udostępniać	w sklepie	online?	 	 	 4

Jak	dobrze	wdrożyć	płatności	odroczone	PayPo	 
w sklepie	i sprzedawać	więcej?	 	 	 	 	 	 	7

Plik	produktowy	-	jeden	z kluczy	do	dojrzałego	ekosystemu	digital	
marketingu	w e-commerce	 	 	 	 	 	 	 	10

Sztuczna	inteligencja	w e-commerce	–	 
jak	AI	rozwinie	Twój	sklep	internetowy?	 	 	 	 	 	13

Być	czy	nie	być…	na	Allegro?	 	 	 	 	 	 	 	17

Optymalizacja	procesów	wysyłkowych 
i posprzedażowych	w e-sklepie	 	 	 	 	 	 20

Business	Segment	Strategy	Marketing	Manager.	 	 	 	 24

 
 
 
 
 
 
Sztuczna	Inteligencja	będzie	dominować	w eCommerce	 	 	 24

Kto	nie	lubi	m-commerce?	 	 	 	 	 	 	 26

Klucz	do	sukcesu	aplikacji	mobilnej	 
m-commerce	na	miarę	XXI	wieku.	 	 	 	 	 	 30

Oddaj	głos	klientom	swojego	e-commerce	– 
branżę	czeka	głosowa	rewolucja	 	 	 	 	 	 33

UX	w sklepie	internetowym	–	jak	uratować	porzucone	 
koszyki	dzięki	pozytywnym	doświadczeniom	użytkownika	 	 	 36

Wszyscy	ciągle	gonimy	króliczka	 	 	 	 	 	 41

Zmiana	w sposobie	kontaktu	z klientem	e-commerce.	 
Wzrost	znaczenia	komunikacji	omnichannel.		 	 	 	 45

Jak	digital	zmienił	branding	 	 	 	 	 	 	 48

Cicha	rewolucja	Retail	Media.	Dlaczego	reklama	na	platformach	 
zakupowych	staje	się	integralnym	elementem	strategii	mediowej	 	 52

Patron	Działu	Płatności:

Patron	Działu	Płatności:

https://www.paypo.pl
https://www.paypo.pl


R

4 e-commerce 2022/2023

AUTOR:
Edyta	Szymanowska
Head of content marketing w firmie PayPo. 

PŁATNOŚCI ODROCZONE - 
POKOCHAŁY JE MILIONY. 
DLACZEGO POWINIENEŚ JE 
UDOSTĘPNIAĆ W SKLEPIE 
ONLINE?

Rozwiązania	BNPL	(buy	now,	pay	later)	są	coraz	popularniejsze.	Przesta-
ły	być	nowinką	technologiczną,	ale	na	stałe	zagościły	już	w e-portfelach	
polskich	konsumentów.	Według	danych	“European	Retail	Banking”	od	
Kearney	w 2021	r.	aż	61%	Polaków	skorzystało	z płatności	odroczonych.	
Badanie	Checkout.com	pokazuje,	że	rozwiązania	BNPL	będą	jednym	
z głównym	czynników	kształtujących	światowy	rynek	e-commerce	w naj-
bliższych	latach.	Dlaczego	klienci	tak	bardzo	polubili	zakupy	w modelu	
“kup	teraz,	zapłać	później”	i jak	dzięki	nim	możesz	łatwo	zwiększyć	war-
tość	koszyka	zakupowego	nawet	o 60%,	dowiesz	się	poniżej.

Płatności odroczone PayPo - jak działają?

PayPo to szybka, wygodna i bezpieczna metoda za zakupy. Klient kupując 
z PayPo może zrobić zakupy już teraz, a zapłacić za nie dopiero za 30 dni, bez 
dodatkowych kosztów.

Jak to wygląda w praktyce? 

1. Klient dodaje produkty do koszyka, a jako płatność wybiera PayPo.

2. Jeśli nie robił jeszcze zakupów z PayPo, to podaje podstawowe dane, na   
podstawie których w kilka sekund otrzymuje decyzję o odroczeniu płatności.

3. Następnie potwierdza transakcję wyłącznie kodem SMS lub za pośrednic-
twem aplikacji. 

4. PayPo opłaca zamówienie klienta w sklepie, a sprzedawca realizuje zamówienie.

5. Klient odbiera zakupy, sprawdza je i ma aż 30 dni na ich opłacenie - płaci tylko za 
to, co ostatecznie zdecyduje się zatrzymać.

Ważne: Pamiętaj,	że	Ty	 jako	sprzedawca	otrzymujesz	płatność	za	zakupy	od	
ręki.	Od	chwili	transakcji,	klient	rozlicza	się	za	zakupy	już	bezpośrednio	z PayPo.	

Zakupy w stylu smart - jak PayPo pozwoli Ci sprzedawać wię-
cej, kiedy klienci kupują mniej?

Płatności odroczone mają wiele zalet. Pozwalają klientom robić zakupy w pewny 
i mądry sposób. Klient może na spokojnie sprawdzić produkt w domu, bez zamrażanie 
swoich środków pieniężnych i ostatecznie zapłacić tylko za to, co zatrzyma. Płatność 
realizuje w ciągu 30 dni, bez dodatkowych kosztów, lub jeśli ma taką potrzebę, to 
może ją rozłożyć na raty. Dzięki temu to on decyduje, kiedy zapłaci za dany produkt, 
może to zrobić, np. po kolejnej wypłacie, dbając o swoją płynność finansową i nie nad-
wyrężając domowego budżetu. Rozciągnięcie płatności w czasie pozwala mu również 
nie przegapić najlepszych promocji czy okazji zakupowych. Decyzje zakupowe podej-
muje zatem w sposób przemyślany i w myśl idei smart shoppingu. 

Patron Działu Płatności:
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Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy konsumenci borykają się z inflacją i podwyżka-
mi cen. Według badania EY - Future Consumer Index 61% ankietowanych twierdzi. że 
rosnące koszty sprawiają, że nie stać ich już na wszystko i muszą szukać oszczędno-
ści. Podobne dane pokazuje badanie UCE Research i Grupy Blix, gdzie aż 60% Pola-
ków wskazuje, że tnie wydatki na zakupy. To 20% więcej niż przed rokiem. Dodatko-
wo z badania NielsenIQ wynika, że 37% Polaków przewartościowało ważne życiowo 
sprawy, a to wszystko wpływa na ich decyzje zakupowe - będą chcieli robić zakupy 
mądrzej. Jak zatem sprzedawać więcej, kiedy klienci chcą kupować mniej? 

Wystarczy, że postawisz na płatności odroczone i udostępnisz PayPo w swoim skle-
pie internetowym. Sklepy, które już mają w ofercie PayPo wskazują na kilka czyn-
ników sprzedażowych, które udaje im się poprawić z wykorzystaniem tej metody 
płatności i w rezultacie sprzedawać więcej. 

Wzrost wartości zamówienia z PayPo 

Sklepy, które udostępniają klientom PayPo notują wyższą wartość koszyka 
zakupowego średnio o 20-40% w stosunku do alternatywnych metod płatności. 
W niektórych przypadkach wzrosty są jeszcze większe i wynoszą nawet 50-60%. 
Dlaczego się tak dzieje? Klienci widząc opcję płatności odroczonych chętniej 
i szybciej decydują się na zakup, szczególnie w przypadku tych droższych pro-
duktów lub tych z segmentu premium. 

Przykładowo jeden z partnerów PayPo - topowy polski sklep modowy, udostęp-
niając klientom płatności odroczone PayPo, tylko na przestrzeni pięciu miesięcy, 
osiągnął średnią wartość transakcji zrealizowanych za pośrednictwem tej metody 
aż o 43% wyższą w stosunku do innych metod płatności. Wygenerował on tym 
samym prawie 7,5 mln dodatkowego przychodu. W najlepszym	miesiącu	współ-
pracy,	wskaźnik	wzrostu	był	jeszcze	większy	i wyniósł	prawie	65%.	

Case study krem de la krem:	 Wysokie	 wzrosty	 wartości	 transakcji	
wygenerował	z PayPo	sklep	z kosmetykami	naturalnymi	krem	de	la	krem.	Wartość 
transakcji realizowanych	za	pośrednictwem	PayPo	jest	w nim	aż	o 57% wyższa 
w stosunku	do	alternatywnych	metod	płatności.	Dodatkowo	aż	30% wszystkich 
transakcji	w krem	de	la	krem	realizowanych	jest	za	pośrednictwem	PayPo.

Ciekawostka: Wysokie	 wzrosty	 sprzedaży	 z  PayPo	 związane	 są	 z  prostym	
i  zrozumiałym	 procesem	 płatności,	 który	 generuje	wysoką	 konwersję	 transakcji.	
Odroczenie	 płatności	 trwa	 kilka	 sekund,	 klient	 nie	 musi	 się	 rejestrować,	 ani	
wypełniać	długich	formularzy,	natomiast	potwierdzenie	transakcji	to	tylko	1	krok	
w  przypadku	 powracającego	 użytkownika.	 To	 przekłada	 się	 na	 to,	 że	konwersja 
transakcji z  PayPo wynosi średnio 90%,	 gdzie	 w  przypadku	 tradycyjnych	
produktów	ratalnych	jest	to	średnio	30%.

Mniej porzuconych koszyków

Porzucone koszyki to problem, z którym zmaga się każdy sklep online. Statystycz-
nie, nawet 70% kupujących porzuca swój koszyk z różnych powodów, a 22% z nich 
sprawdza swój stan konta i możliwości finansowe przed finalizacją zamówienia 
(według badań Izby Gospodarki Elektronicznej). Jak walczyć z porzuconymi za-
kupami? Na pewno część z klientów wróci skuszona specjalnym rabatem, jednak 
część z nich, zwłaszcza ta nieprzekonana do zakupów w danym sklepie, może 
potrzebować zupełnie innej motywacji. 

Można temu przeciwdziałać stosując odpowiednią komunikację o odroczeniu 
płatności. Klient wiedząc, że ma aż 30 dni na opłacenie zamówienia, bez dodat-
kowych kosztów, chętniej zdecyduje się na zakup. Dodatkowo płatność dostosuje 
do własnych możliwości i zapłaci np. dopiero po wypłacie, dbając przy tym o swój 
budżet i stabilność finansową. Z danych PayPo wynika, że odpowiednia komu-
nikacja o możliwości odroczenia płatności pozwala sklepom odzyskać średnio 
nawet 15-20% porzuconych koszyków.

Ciekawostka: Według	raportu	Gemius	2022	aż	41%	Polaków	nie	robi	zakupów	
w sieci,	bo	chce	zobaczyć	produkt	przed	zakupem.	Jeśli	udostępnisz	im	możliwość	
skorzystania	 z  płatności	 odroczonych,	 to	 zanim	 zapłacą,	 będą	 mogli	 odebrać	
produkty	i je	sprawdzić.	

/ Patron Działu Płatności

https://paypo.pl/blog/case-study-jak-dzieki-platnosciom-odroczonym-mozna-zwiekszyc-wartosc-koszyka-zakupowego-nawet-o-65/
https://paypo.pl/blog/case-study-jak-dzieki-platnosciom-odroczonym-mozna-zwiekszyc-wartosc-koszyka-zakupowego-nawet-o-65/
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Nowi, powracający klienci

Udostępniając płatności PayPo w sklepie stajesz się częścią ekosystemu zakupo-
wego PayPo. Z danych firmy wynika, że klienci robiący zakupy za pośrednictwem tej 
metody płatności robią zakupy 2x częściej niż przeciętny kupujący. Dodatkowo jest 
to najczęściej i najchętniej wybierana przez nich metoda płatności za zakupy, tuż 
obok BLIK-a. Większość z nich zaczyna swoje zakupy od sprawdzenia, czy w danym 
sklepie dostępne jest PayPo. Zyskujesz zatem lojalnych, powracających klientów, 
którzy robią regularne zakupy w internecie. Efektem tego jest wzrastający udział 
płatności PayPo w koszykach sklepów. U sprzedawców współpracujących z PayPo, 
średnio	10%	wszystkich	transakcji	jest realizowanych za pośrednictwem tej meto-
dy płatności, a u niektórych ta wartość osiąga nawet 30%.

Potencjał zakupowy płatności odroczonych jest olbrzymi. Z usług PayPo korzysta 
już ponad milion klientów, którzy według prognoz tylko w 2002 r. zrealizują 8 mln 
transakcji na kwotę ponad 2 mld zł. Tendencje wzrostowe potwierdzają również 
dane rynkowe, według których wartość rynku płatności odroczonych w Polsce wzro-
śnie o 95,5% w 2022 r. i osiągnie ponad $763 mln. Natomiast roczny wskaźnik wzro-
stu (CARG) płatności odroczonych w Polsce ma wynosić 47,6% w latach 2022-2028.

Podsumowując

Jak widać płatności odroczone bardzo pozytywnie wpływają na sprzedaż w skle-
pie. Bez inwestycji w reklamę i marketing, sklep może zwiększyć wartość koszyka 
zakupowego nawet o kilkadziesiąt procent i w łatwy sposób wygenerować dodat-
kowy przychód. Możesz sprawdzić to sam, wdrażając	płatności	odroczone	PayPo	
w swoim sklepie internetowym. Pamiętaj również, że dostępność preferowanej przez 
klienta metody płatności jest i będzie niezwykle ważna. W badaniach przeprowa-
dzonych przez Afterpay, aż 69% millenialsów deklaruje, że decyduje się na zakup 
chętniej, jeśli widzi dostępną płatność odroczoną. Coraz więcej konsumentów 
deklaruje również, że w taki sposób regularnie zamierza opłacać zakupy robione 
w internecie w kolejnych latach. Jeśli chcesz spełnić potrzeby współczesnych kupu-
jących, to powinieneś mieć w swojej ofercie płatności odroczone.

/ Patron Działu Płatności

https://paypo.pl/blog/case-study-deezee-jak-zwiekszyc-wartosc-koszyka-zakupowego-nawet-o-30-w-branzy-fashion-wykorzystujac-platnosci-paypo/
https://paypo.pl/biznes/kontakt
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JAK DOBRZE WDROŻYĆ 
PŁATNOŚCI ODROCZONE 
PAYPO W SKLEPIE
I SPRZEDAWAĆ WIĘCEJ?

Płatności	odroczone	to	już	absolutny	must	have	w sklepie	internetowym.	
Pokochały	je	miliony	kupujących	w sieci.	Należy	jednak	pamiętać,	że	samo	
udostępnienie	płatności	odroczonych	w sklepie	to	nie	wszystko.	Aby	uzy-
skać	maksimum	możliwości	i dobrze	wykorzystać	potencjał	sprzedażowy	
drzemiący	w rozwiązaniach	BNPL	(buy	now,	pay	later),	trzeba	postawić	na	
odpowiednią	komunikację	i pozycjonowanie	usługi	w sklepie.	Jak	zatem	
dobrze	wdrożyć	płatności	PayPo,	by	docelowo	sprzedawać	więcej?

Jak dobrze komunikować o płatnościach odroczonych PayPo 
w sklepie online?

Wdrożenie płatności odroczonych to jedna z najlepszych inwestycji w e-commerce 
w ostatnim czasie. Sklep zyskuje nowych, lojalnych klientów, którzy kupują więcej 
i częściej. Jednak, aby w pełni wykorzystać potencjał tego rozwiązania i zmaksyma-
lizować swoje zyski, należy pamiętać o odpowiedniej komunikacji o PayPo na swojej 
stronie oraz w innych kanałach marketingowych, którymi dysponujesz. Jakie formy 
komunikacji, gdzie i w jaki sposób warto wykorzystać?

Pozycjonowanie w koszyku

Po wdrożeniu, PayPo pojawi się jako opcja płatności dostępna w Twoim sklepie in-
ternetowym. Klient będzie mógł ją wybrać w koszyku zakupowym, finalizując swoje 
zamówienie. W tym miejscu nie mamy dużo przestrzeni, aby podać więcej szczegółów 

na temat tego, jak działa ta forma płatności. Nie jest to też do końca wskazane, gdyż 
wszystkie kroki na ścieżce zakupowej klienta powinny być przejrzyste i rzeczowe. War-
to jednak odpowiednio zapozycjonować usługę i aktywnie wykorzystywać tutaj nie 
tylko nazwę “PayPo” czy logotyp, ale również sformułowanie - “Kup teraz, zapłać 
za 30 dni”. Dzięki temu klient od razu wie, na czym polega ta opcja płatności i jest 
świadomy głównego benefitu, czyli odroczenia płatności na 30 dni.

Karta produktu - postaw na to miejsce, a zyskasz najwięcej

Karta produktu to najlepsze miejsce, aby komunikować o możliwości skorzystania 
z płatności odroczonych. Warto zastosować na niej alternatywne CTA “Kup teraz, 
zapłać za 30 dni”, najlepiej w formie badge. Dzięki temu, już przeglądając pro-
dukty i jeszcze przed dodaniem ich do koszyka, klienci są świadomi tego, że mogą 
zapłacić za ten towar później. Ten prosty trik działa na kupujących bardzo motywu-
jąco i zachęcająco. Widząc tę opcję płatności na karcie produktu, szybciej i łatwiej 
decydują się oni na zakup towarów, nawet tych droższych lub z półki premium.

Efekty zastosowania badgu na karcie produktu widać praktycznie od razu. Przykładowo 
jeden partnerów PayPo, po udostępnieniu CTA “Kup teraz, zapłać za 30 dni” na karcie 
produktu, zanotował wzrost transakcji z PayPo aż o 87% tylko w przeciągu 1,5 miesiąca.

/ Patron Działu Płatności

https://www.paypo.pl
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EXTRA TIP: Gotowy	badge	i inne	materiały	marketingowe	otrzymasz	od	PayPo	
po	wdrożeniu.	Będziesz	mógł	z nich	skorzystać	i zaimplementować	je	na	swojej.

Kanały social media i kampanie płatne

Cokolwiek sprzedajesz nie możesz zapominać o sile mediów społecznościowych 
oraz kampanii płatnych. Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie płatności odroczonych 
w swoim sklepie, to obowiązkowo poinformuj o tym swoich fanów na Facebooku 
i Instagramie. Przygotuj grafikę, która będzie zawierała logotyp PayPo i najlepiej 
hasło “Kup teraz, zapłać za 30 dni”. W treści postu natomiast wyjaśnij dokładnie, krok 
po kroku, jak działają płatności odroczone. Pamiętaj dodatkowo, że o możliwości 
płacenia za pośrednictwem PayPo w sklepie warto przypominać klientom regularnie.

Informacje o płatnościach odroczonych z CTA “Kup teraz, zapłać za 30 dni” używaj 
też w kreacjach reklamowych. Umieszczenie na materiałach reklamowych informacji 
o możliwości zapłacenia z PayPo później, zwiększa ich współczynnik klikalności. Według 
danych partnerów PayPo, CTR w takim przypadku jest średnio aż 3 razy wyższe w po-
równaniu do tych samych materiałów bez informacji o możliwości zapłacenia później.

Bannery na stronie głównej i podstronach

Wprowadzając opcję płatności odroczonej nie zapominaj też o tym, aby poinfor-
mować o tym na stronie sklepu. Podstawowym miejscem, w którym powinieneś 
poinformować o dostępności PayPo w swoim sklepie jest zakładka lub podstrona 
przedstawiająca “Dostępne metody płatności”. To, co ważne podanie tylko nazwy 
firmy i pokazanie logotypu to trochę za mało. Przestrzeń na takiej podstronie warto 
wykorzystać, aby szczegółowo opisać, krok po kroku, jak działa opcja płatności od-
roczonych oraz jakie płyną z niej korzyści dla kupującego. To tutaj klient powinien 
dowiedzieć się, że jest to sprawdzona i bezpieczna forma zapłaty za zakupy.

Nie zapominaj też o stronie głównej, bo to od niej często Twoi klienci zaczynają 
zakupy. Wykorzystaj bannery promocyjne w headerze strony, na których przed-
stawisz opcję “Kup teraz, zapłać za 30 dni”. Warto z niej przekierować do dedyko-
wanego landig page dla usługi PayPo lub innej podstrony, na której krok po kroku 
tłumaczysz, jak działa ta metoda płatności. Podobne bannery możesz wykorzy-
stywać również na podstronach kategorii produktów - wszystko zależy od tego, jak 
zbudowany jest Twój sklep.

/ Patron Działu Płatności
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EXTRA TIP: Do	opisu	płatności	możesz	skorzystać	z gotowych	materiałów	od	
PayPo	i zaimplementować	za	pomocą	kodu	html	na	swojej	stronie	dedykowany	
usłudze	landing	page,	na	którym	znajdują	się	wszystkie	niezbędne	dla	klientów	
informacje.	Kod	znajdziesz	na	tej	stronie.

E-mail marketing i automatyzacja

Wprowadzając nowość w sklepie, zawsze warto poinformować o niej stałych klien-
tów, zapisanych na newsletter. Podobnie jest w przypadku płatności odroczonych 
PayPo. Jeśli wdrożysz je w swoim sklepie, to wyślij do substrykentów mail, w której 
przedstawiasz nową formę płatności i poinformujesz ich, jak ona działa.

Standardowa komunikacji mailowa, to jednak nie wszystko. Informację o dostępności 
opcji płatności odroczonych warto również wykorzystać do ratowania porzuconych 
koszyków. Aż 42% klientów opuszcza Twój koszyk zakupy z powodu braku pieniędzy 
na koncie, a 22% nie finalizuje transakcji, gdyż sprawdza stan konta lub możliwości 
swojego budżetu. Wysłana im w odpowiednim momencie komunikacja o możliwości 
odroczenia płatności, bez dodatkowych kosztów o 30 dni, może wpłynąć na to, że po-
wrócą oni do zakupów, pomimo innych wydatków. Z danych partnerów PayPo wynika, 
że komunikując o płatnościach odroczonych na odpowiednim etapie ścieżki zakupo-
wej, potrafią odzyskać nawet 15-20% porzuconych wcześniej koszyków.

Czasami bywa też tak, że klient potrzebuje czasu do namysłu lub ma jakieś wąt-
pliwości. Wtedy ogląda towar wiele razy lub nie finalizuje transakcji w koszyku od 
razu po dodaniu do niego produktu. W takich momentach również warto wysłać mu 

informację o możliwości skorzystania z płatności odroczonych. Zyskując możli-
wość zobaczenia, sprawdzenia, czy przymierzenia produktu jeszcze przed zapłatą, 
klient czuje się bezpieczniej i szybciej podejmuje decyzję o finalizacji transakcji. 
Wbrew pozorom to bardzo istotna kwestia, gdyż wciąż dla 64% kupujących ważna 
jest możliwość obejrzenia wybranych towarów „na żywo” przed podjęciem finalnej 
decyzji o zakupie online.

EXTRA TIP: Jeśli	wdrożyłeś	płatności	odroczone	PayPo,	to	poproś	o dodanie	
logotypu	sklepu	do	podstrony	“Dostępne sklepy”.	Dzięki	temu	Twój	sklep	dołączy	
do	ekosystemu	zakupowego	PayPo	i będzie	dostępny	na	liście	partnerów	firmy.	
To	ważne,	gdyż	duża	część	klientów	PayPo	rozpoczyna	swoje	zakupy	właśnie	do	
tej	podstrony,	aby	sprawdzić	gdzie	mogą	skorzystać	z tej	opcji	płatności.

Podsumowanie

Wdrożenie	płatności	odroczonych	PayPo	pomoże Ci zyskać nowych klientów i sprze-
dawać więcej. Jeśli zastosujesz się dodatkowo do tych kilku rad powyżej i odpowied-
nio przygotujesz również komunikację odnośnie tej metody płatności, to już w prze-
ciągu kilku miesięcy zaobserwujesz efekty, które realnie wpłyną na Twoje zyski.

AUTOR:
Edyta	Szymanowska
Head of content marketing w firmie PayPo.

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Od 9 lat 
związana z branżą e-commerce. Odpowiada za komunikację marki 
PayPo, edukację klientów i popularyzację nowoczesnych usług 
płatniczych w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. w serwisie Furgo-
netka.pl i spółkach grupy Integer.pl. Mól książkowy. Prywatnie fanka 
horrorów, dobrego fantasy i pieszych wędrówek.”

/ Patron Działu Płatności

https://paypo.pl/p/dostepnesklepy/
https://paypo.pl/biznes/kontakt
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AUTOR:
Piotr	Zabuła
CEO i co-founder w feedink.com. 

PLIK PRODUKTOWY - JEDEN 
Z KLUCZY DO DOJRZAŁEGO 
EKOSYSTEMU DIGITAL 
MARKETINGU W E-COMMERCE

Polskie	sklepy	internetowe	coraz	częściej	muszą	konkurować	nie	tylko	
z krajowymi,	ale	również	zagranicznymi	rywalami.	Według	danych	Gemius 
już	77%	internautów	deklarowało	w 2022	roku,	że	kupuje	online.	Spośród	
nich	75%	kupuje	w kraju	a 32%	za	granicą.	

Już niemal co czwarty (24%) kupuje w social mediach. Dla 21% klientów obecność 
sklepu w porównywarkach cenowych jest dowodem na jego wiarygodność. 

Działanie w tak wielu kanałach jest wyzwaniem. Dlatego coraz więcej firm 
decyduje się na sięgnięcie po przewagi, które można uzyskać dzięki zarządzaniu 
plikiem produktowym. 

Czym jest plik produktowy

Plik produktowy jest to najczęściej plik w formacie XML lub CSV, który zawiera 
istotne parametry produktów dostępnych w sklepie. Służy on przede wszystkim do 
automatyzacji współpracy z zewnętrznymi serwisami i usługami. 

W zależności od docelowej platformy, wymagania co do samego formatu całego 
pliku jak i formatu poszczególnych parametrów pliku produktowego mogą się mię-
dzy sobą bardzo różnić. 

Gdzie stosuje się plik produktowy

Wśród najważniejszych kanałów, które korzystają  
z plików produktowych wymienić można: 

1. Google Product Listing Ads - jest to reklama, która wyświetla się w zależności 
od słowa kluczowego wpisanego w wyszukiwarkę. W tym przypadku plik pro-
duktowy musi być przygotowany tak, by zawarte w opisach słowa kluczowe jak 
najlepiej pasowały do intencji użytkownika szukającego tego typu produktu. 

2. Reklama na Facebooku i Instagramie - w tym przypadku plik produktowy 
musi być wzbogacony o dodatkowe wizualizacje i grafiki tak, aby wyświetlany 
produkt był możliwie najbardziej atrakcyjny. 

3. Reklama na TikToku - TikTok również umożliwia wykorzystanie pliku produkto-
wego do tworzenia reklam. W przypadku TikToka automatyczne formaty reklam 
są bardziej interaktywne, dzięki czemu odpowiednio przygotowany plik produk-
towy jest w stanie zaowocować dużą ilość bardzo atrakcyjnych materiałów. 

4. Reklama w porównywarkach cenowych - porównywarki cenowe to jeden 
z popularniejszych kanałów marketingowych (szczególnie w Polsce), który 
pozwala docierać do tysięcy użytkowników oraz konkurować nie tylko ceną 
produktu. W tym przypadku cena jest oczywiście główną informacją z pliku.

5. Remarketing, display, mailing i sieci afiliacyjne - “last but not least” pliki 
produktowe są też źródłem danych preferowanym przez dostawców wielu 
narzędzi do remarketingu, podstawą wielu scenariuszy marketing automation 
jak i podstawą kampanii prowadzonych z pomocą sieci afiliacyjnych. 

Wszystkie te narzędzia wykorzystują plik produktowy, jednak każde z nich jednocze-
śnie ma swoje indywidualne potrzeby oraz inną ścieżkę optymalizacji. W przypadku 
krótkiej listy produktów czy jednego lub dwóch obsługiwanych kanałów marketin-
gowych, możliwa jest ręczna modyfikacja danych produktowych z pomocą prostych 
narzędzi. Jednak bardziej dojrzałe ekosystemy marketingowe, wymagają stosowania 
zaawansowanych narzędzi. 

http://feedink.com
https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce-2022-juz-dostepny.html
https://feedink.com/pl/
https://feedink.com/pl/
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https://feedink.com/pl/
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Korzyści z dobrego zarządzania plikiem produktowym 

Narzędzia takie jak Feedink umożliwiają sprawniejsze i wydajniejsze zarządzanie 
plikiem produktowym. Pozwala to osiągnąć wiele korzyści. 

Wydajniejsze wykorzystanie narzędzi marketingowych

Źle dopasowany plik produktowy powoduje, że zautomatyzowane formy reklamo-
we mogą się źle wyświetlać. Nawet najlepiej zaprojektowana kampania reklamowa 
w ostatniej chwili się psuje, a tym samym wysiłek marketerów idzie na marne. 

Omnichannel ready

Dzięki zastosowaniu plików produktowych można uruchamiać swoje kampanie re-
klamowe w wielu (jeśli nie we wszystkich) kanałach równolegle. 

Jeden punkt zarządzania

Centralny system zarządzania plikami produktowymi to także wygoda dla marke-
terów. W przypadku gdy modyfikowana jest pojedyncza informacja dostępna we 
wszystkich kanałach (na przykład cena czy nazwa produktu), można to wykonać 
w jednym miejscu. 

Podsumowanie

Plik produktowy jest jednym z tych zakulisowych narzędzi, które wspierają działa-
nie w innych obszarach, same pozostając niewidoczne. Sprawne zarządzanie dany-
mi produktowymi pozwala maksymalizować korzyści z działań w wielu kanałach.

AUTOR:
Piotr	Zabuła
CEO i co-founder w feedink.com. 

Digital native, ponad 15 lat doświadczenia w marketingu 
cyfrowym. Od 7 lat zawodowo oddany rozwojowi narzędzia do 
zarządzania plikami produktowymi.

http://feedink.com


S

13 e-commerce 2022/2023

AUTOR:
Damian	Jemioło
redaktor portalu NowyMarketing.pl

SZTUCZNA INTELIGENCJA 
W E-COMMERCE – JAK AI 
ROZWINIE TWÓJ SKLEP 
INTERNETOWY?
Sztuczna	inteligencja	jest	coraz	powszechniej	wykorzystywana	i prędzej	
czy	później	musiała	zawitać	także	do	e-commerce.	I potwierdzają	to	też	
dane.	Według	Global	Market	Estimates	rynek	rozwiązań	e-commerce	
opartych	na	sztucznej	inteligencji	do	2026	r.	wzrośnie	o ok.	40%.	Rozwią-
zania	z zakresu	AI	(czy	automatyzacji,	która	nie	zawsze	jest	z tym	powią-
zana)	są	coraz	bardziej	w zasięgu	nawet	małych	sklepów	internetowych.	

Boty kontra e-commerce

I jednym z rozwiązań sztucznej inteligencji, po które sięga się najczęściej, są boty. 
E-commercy nierzadko mają mnóstwo wiadomości czy telefonów dziennie. Klienci do-
pytują o produkty, ich dostępność, dopasowanie do potrzeb itp. Nic zatem dziwnego, że 
boty cieszą się takim zainteresowaniem. I tyczy się to zarówno czatbotów, jak i voicebo-
tów. Choć to po te pierwsze sięga się znacznie częściej – zwłaszcza tu – w Polsce.

- AI ma więcej zastosowań w obsłudze niż niefunkcjonalne systemy wy-

bierania pytań i uzyskiwania na nie ogólnych odpowiedzi. Oprócz syste-

mów analizujących preferencje klienta z wykorzystaniem AI nie powinni-

śmy zapominać asystentach głosowych, na czele z Alexą. Choć jeszcze 

nie pozwala na zapoznawanie się z ofertą sklepu oraz dokonywania 

zamówień w Polsce, to jednak na świecie to rozwiązanie zaczyna coraz 

bardziej wypierać pozostałe formy interakcji sprzedażowej z klientem 

on-line – mówi Dawid Wójcicki, założyciel Vee S.A.

Te najbardziej zaawansowane czatboty, voiceboty i asystenci głosowi często wyko-
rzystują uczenie maszynowe, aby stale poprawiać swoją efektywność. Inne z kolei 
są na wyjątkowo „prymitywnym” poziomie i używają oskryptowanych odpowiedzi. 
Często marki nawet nie tyle tworzą własne rozwiązania, co starają się je połączyć z już 
istniejącymi asystentami. Przykładem niech będzie CCC, które już w 2019 r. zinte-
growało się z Asytentem Google. Dzięki temu klienci sklepu mogą zamówić produkty 
przy użyciu rzeczonej aplikacji. Wystarczy powiedzieć: „Porozmawiaj z CCC”.

Jak boty pomagają w e-commerce?

A jakie zadania stoją przed botami w e-commerce? Według Oli Bilińskiej z KODA, 
to głównie wzrost sprzedaży poprzez pomoc klientowi przy wyborze produk-
tów, np. na podstawie przesłanego zdjęcia, czy poznania w trakcie rozmowy jego 
preferencji. Chociażby rozmiaru produktu, koloru albo posiadanego budżetu. Na 
podstawie tych informacji czatbot może przefiltrować ofertę i wyświetlić te pozy-
cje, które pasują do oczekiwań klienta.

- Drugim zadaniem jest optymalizacja kosztowa – kiedy chatbot zastę-

puje pracowników sklepu w odpowiadaniu na pytania zadawane przez 

kupujących. Niezależnie od branży widzimy, że klienci e-sklepów naj-

częściej zadają chatbotom pytania o dostępność wybranych produk-

tów oraz proszą je o sprawdzanie statusu zamówienia. Czatboty mogą 

też być wykorzystywane do działań marketingowych, ankiet, czy 

badań NPS – mówi Ola Bilińska, head of customer success w KODA.

Co więcej – jak wskazuje KODA 60–80% spraw obsługiwanych obecnie przez 
konsultantów, może zostać zautomatyzowana i przekazana „w ręce” czatbotów. 
Dziś możliwe jest już nawet sfinalizowanie transakcji przy zakupie u czatbota, bez 
konieczności przechodzenia na konkretne podstrony sklepu. 
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- Czatboty w e-commerce mają niemal niekończące się opcje 

zastosowania: od inspirowania kupujących, przez generowanie dla 

nich rekomendacji, wybór produktów i określanie ich parametrów, 

aż po wybór formy dostawy i bezpieczną płatność, zatwierdzaną 

tylko w aplikacji bankowej. Wszystko to razem do minimum skraca 

ścieżkę zakupową klienta – mówi Ola Bilińska.

A ile kosztuje wdrożenie takiego rozwiązania do e-sklepu? Trudno to jednoznacznie 
określić. W przypadku czatbota, jak twierdzi Ola Bilińska:

- Średni koszt mieści się między 5 tys. a 25 tys. zł. Z kolei miesięczne 

koszty utrzymania to przedział 1000–3000 zł. Wszystko jednak uzależ-

nione jest od jego zaawansowania i wersji językowych. 

Visual search, czyli wyszukiwanie obrazem

Coraz częstszym rozwiązaniem AI w e-commerce jest też wyszukiwanie obrazem. 
To może być połączone zarówno z czatbotami, tj. np. w rozmowie z botem, udo-
stępniamy mu plik graficzny lub wideo, ale też na poziomie wyszukiwarki sklepu 
internetowego. AI oznacza charakterystyczne cechy przesłanego zdjęcia czy filmu 
i wskazuje pożądany przez nas produkt. 

To z pozoru banalne rozwiązanie niezwykle ułatwia ścieżkę zakupową i zakup po-
żądanego produktu. Zdarza się, że klienci nie znają nazwy czy marki konkretnego 
towaru. I nierzadko wysyłali zdjęcia pracownikom sklepu, aby ci pomogli im znaleźć 
rzeczony produkt czy produkty. AI cały ten proces jednak automatyzuje. 

Co więcej – visual search można potraktować omnichannelowo, mając na uwadze 
odwrócone ROPO (wyszukiwanie w fizycznym sklepie, zakup w internetowym). Klient, 
przychodząc do placówki stacjonarnej (obojętnie, czy jest to sklep, czy showroom), 
może zrobić zdjęcie interesującego go towaru i znaleźć go na stronie internetowej 
danego sklepu. Dzięki temu szybko porówna ofertę czy złoży zamówienie tu i teraz. 

To rozwiązanie jest szczególnie popularne u tzw. digital natives, czyli osób (przeważ-
nie z pokolenia Z i alfa), które „wyrosły” na technologii i praktycznie nie pamiętają 
świata sprzed ery cyfrowej. Rynek visual search stale zresztą rośnie i jak wskazuje 
serwis nosto.com, globalnie do 2023 r. osiągnie wartość aż 14,72 mld dolarów. 

Na visual search wyrósł zresztą Pinterest, który jest wręcz kopalnią zdjęć – w tym 
także produktowych czy inspiracyjnych. Obecnie medium to odnotowuje ok. 600 mln 
wyszukiwań obrazem miesięcznie. Jednym z pierwszych e-commerców, które wdro-
żyły visual search jest IKEA. I wykorzystała do tego zresztą Pinterest, integrując swój 
katalog z opcją wyszukiwania rzeczonego medium. A wraz z IKEĄ poszły kolejne firmy 
i giganci tacy jak np. Amazon czy Google.

AI copywriter – czy sztuczna inteligencja wygeneruje skuteczny opis?

Niektóre e-commercy cierpią na niezwykle podobne kategorie produktowe. Chyba 
każdy początkujący copywriter musiał się mierzyć z opisami np. śrubek czy papie-
rowych bloków na kilkaset, czy kilka tysięcy znaków ze spacjami. A i nierzadko skle-
py internetowe chcą, aby opisy danych produktów były całkowicie unikatowe. Nawet 
jeśli choćby wspomniana śrubka od drugiej różniła się jedynie rozmiarem. 

Teoretycznie z pomocą przychodzi tutaj sztuczna inteligencja. O tekstach wygene-
rowanych przez AI słyszy się coraz częściej. Mówi się, że sztuczna inteligencja potrafi 
już nie tylko napisać zwykły opis, ale nawet felieton. Rozwiązań generujących teksty 
jest już niemało. Są to np. Copy.ai, Rytr.me czy Anyword. Czy jednak AI jest sku-
teczny? Jak wskazują eksperci z Kuźni Treści – jeśli mówimy o skutecznym składa-
niu zdań, które są poprawne językowo, gramatycznie i mają w miarę zrozumiały ciąg 
logiczny, to tak – AI jest skuteczne

- Jednak jeśli oczekujemy, że AI napisze nam tekst, który dostarcza 

merytoryczną wartość odbiorcy, jest zgodny z jego mikrointencją 

i dostosowany do docelowej grupy odbiorców, to nie – AI jeszcze tego 

nie potrafi. Zatem AI może się przydać do hurtowego stawiania stron 

zapleczowych i zalewania ich niskiej i średniej jakości tekstami SEO – 

mówi Marcin Cichocki, CEO Kuźni Treści.
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A co jeśli chodzi o koszt AI copywritera? Te zaczynają się od ok. 10 dolarów 
miesięcznie i w tej cenie pozwalają stworzyć tekst w przedziale 10–12 tys. słów. 
A część z nich działa już także w języku polskim. Eksperci z Kuźni Treści przeko-
nują jednak, że czasem takie rozwiązanie może wymagać pewnej korekty.

Zastosowanie AI copywritera zdaniem eksperta ma sens głównie właśnie przy 
tworzeniu krótkich, unikalnych opisów produktów. Wówczas to faktycznie po-
zwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wystarczy wskazać konkretne frazy kluczo-
we i otrzymujemy gotowe do redakcji teksty. Jednak w kwestii rozbudowanych, 
skomplikowanych opisów, sztuczna inteligencja ciągle ustępuje człowiekowi.

- W przypadku prostszych treści różnica w jakości między maszy-

ną a człowiekiem okazuje się dużo mniejsza. Dodatkowym atutem 

jest generowanie przez AI kilku propozycji do każdego opisu. Dzię-

ki temu możesz wybrać tę najlepszą, co przyspiesza cały proces – 

wskazuje Paweł Sadowski, content specialist w Kuźni Treści.

AI nie tylko generuje teksty, ale pomaga je stworzyć

Sztuczną inteligencję wykorzystuje się nie tylko do automatycznego tworzenia 
opisów produktów. Służy ona również pomocą przy samodzielnym pisaniu. I tutaj 
zdecydowanie lepiej zdaje egzamin. Jak wskazuje Alicja Podkalicka z Kuźni Treści – 
aplikacje AI wspierają content marketerów i copywriterów w e-commerce w:

 ■ określaniu,	jakie	pytania	najczęściej	zadają	użytkownicy	na	dany	temat;

 ■ analizie	konkurencji;

 ■ selekcji	odpowiednich	słów	kluczowych	do	tekstów;

 ■ generowaniu	nagłówków	i pytań	do	FAQ;

 ■ odpowiednim	rozmieszczaniu	fraz	w treści;

 ■ optymalizacji	tekstów	pod	SEO;

 ■ sprawdzaniu	treści	pod	kątem	poprawności	językowej;

 ■ ustalaniu,	czy	w treści	nie	ma	plagiatu.
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- Na porządku dziennym posiłkujemy się danymi zbieranymi np. 

przez Senuto czy Semstorm, optymalizujemy treści w Contadu, 

Surfer SEO i innych programach. W ich możliwościach leży także 

sprawdzenie, czy przecinki znajdują się na swoich miejscach i czy nie 

tekst nie jest przypadkiem podobny do innego w danym temacie. 

Możliwości są ogromne i wciąż rosną – mówi Alicja Podkalicka, 

content managerka w Kuźni Treści. 

AI pomaga też w zarządzaniu logistyką czy magazynem

Tzw. dostawa ostatniego kilometra (lub mili) jest jednym z najpoważniejszych proble-
mów w e-commerce. Wzrost, który branża odnotowała w trakcie pandemii koronawi-
rusa, sprawiło, że na ulicach pojawiło się więcej kurierów i dostawców. I jak wskazuje 
np. Daniel Węgrzynek z polskiego startupu EV Fleet – każde kliknięcie przycisku „kup 
teraz” jest równoznaczne z odpaleniem silnika spalinowego czy elektrycznego.

Sztuczna inteligencja pomaga optymalizować trasy, aby ograniczyć ślad węglowy 
sklepów internetowych. Przyszłością ma tu być jednak transport współdzielony 
i logistyka miejska, które wraz z zeroemisyjnymi pojazdami zminimalizują ten 
problem. AI w aspekcie logistyki pomaga też w kwestii infrastruktury ładowania, 
optymalizacja czasu i trasy dostawy oraz wielu innych. To jednak ciągle świeże 
rozwiązania, na które mogą pozwolić sobie tylko ci najwięksi.

AI wspiera też procesy magazynowe. Sztuczna inteligencja może zarządzać zapa-
sami, przypisywać produkty na podstawie różnych wartości, czynników czy zależ-
ności. Dzięki czemu nie trzeba wpisywać tych wartości ręcznie. Rozwiązania z tego 
zakresu wykorzystuje się także do poprawy wyboru produktów i personalizacji. AI 
uczy się zachowań konsumenta i dzięki temu podstawia mu pod nos bardziej do-
pasowane towary. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają wielkie marketplace’y, 
takie jak Amazon czy Allegro.

To oczywiście nie wszystkie aspekty, w których sztuczna inteligencja pomaga 
e-commercowi. Tematyka ta jest na tyle złożona, że można by było poświęcić jej 
cały, osobny e-book. Eksperci upatrują się też szans w rozwoju internetu rzeczy. 
Przykładowo nasze smartlodówki w przyszłości będą mogły monitorować wyczer-
panie produktów i automatycznie zamówić to, co spożywamy najczęściej. Giganci 
tacy jak Amazon czy Carrefour tylko tego wyczekują. Świat e-handlu wkrótce cze-
kają kolejne zmiany – automatyzacja i sztuczna inteligencja będą tylko się rozwijać. 

 



P

17 e-commerce 2022/2023

AUTOR:

Oskar	Hertman 
CEO Pirk Spark. 

BYĆ CZY NIE BYĆ…  
NA ALLEGRO? 

Polski	rynek	e-commerce	rośnie	i zmienia	się	bardzo	szybko.	W obliczu	
możliwości,	które	oferują	platformy	typu	marketplace,	wielu	sprzedawców	
zastanawia	się	nad	wyborem	odpowiedniej	drogi	dla	swojego	biznesu:	
lepiej	postawić	na	nowego	gracza	czy	takiego	o ugruntowanej	pozycji?	

Osobiście uważam, że dywersyfikacja to dobry pomysł i nie warto ograniczać się do 
jednego serwisu. Niemniej, w sytuacji gdy dopiero rozpoczyna się sprzedaż w inter-
necie, raczej nie posiada się wystarczających środków, aby prowadzić wielopozio-
mowy podbój kanałów e-commerce. W takiej sytuacji po prostu trzeba zdecydować 
się na jedną platformę, która pozwoli zbudować kapitał niezbędny do dalszego 
rozwoju. I wówczas najlepiej wybrać Allegro. 

Sytuacja Allegro na rynku

Mimo zmian Allegro niezmiennie zajmuje pozycję lidera. Serwis przetrwał liczne 
próby przejęcia polskiego rynku przez zagraniczne platformy, nie ustępując miej-
sca nawet takim markom jak Amazon i eBay. Dla polskich użytkowników internetu 
Allegro stanowi wręcz synonim e-handlu. Ostatecznie, portal pojawił się w latach 
90., czyli miał szansę zakorzenić się w świadomości konsumentów, jeszcze zanim 
większość z nich odważyła się kupić coś w sieci!

Dziś (sierpień 2022 r.) Allegro posiada ok. 22 mln użytkowników (dla porównania 
Shopee „zaledwie” 10 mln, a Aliexpress – 9 mln). Biorąc pod uwagę liczbę ludno-
ści Polski, która we wrześniu 2022 r. była szacowana na 38 mln, z Allegro aktywnie 
korzysta niemal 60% Polaków (i, odpowiednio, 73% polskich internautów). Wynik ten 
czyni z portalu najbardziej liczącą się platformę e-commerce na rodzimym rynku. 

Zasięg	 Allegro	 robi	 wrażenie,	 zwłaszcza	 że	 żaden	 inny	 kanał	 e-commerce	 nie	
daje	możliwości	dotarcia	do	tylu	polskich	kupujących.	Już	sam	dostęp	do	wielu	
potencjalnych	 klientów	 czyni	 z  serwisu	 idealną	 przestrzeń	do	 rozwoju	własnej	
sprzedaży.	 Niemniej,	 nie	 jest	 to	 jedyny	 powód,	 dla	 którego	 swoją	 przygodę	
z handlem	internetowym	warto	rozpoczynać	właśnie	od	Allegro.	

Portal z roku na rok osiąga coraz większe zyski – nawet mimo nie najlepszej sytuacji 
na giełdzie. Kategorie produktowe Allegro znajdują się w fazie wzrostu, co oznacza, 
że działając w ich ramach, wciąż można wiele zarobić. Przykładowo wartość sprze-
daży kategorii „Budownictwo i akcesoria” w październiku 2021 r. wynosiła ok. 422 
mln złotych, a w 2022 r. – ok. 543 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 121 mln 
złotych (28,6%) w zaledwie 12 miesięcy! 

Sprzedaż na Allegro zawsze oznacza sukces?

Oczywiście, Allegro to nie tylko kupujący skłonni wydawać pieniądze na nasze pro-
dukty (statystycznie każdy użytkownik zostawia na portalu ok. 3 tys. złotych rocznie!), 
ale także konkurencja, która zaciekle walczy o ich uwagę. Według dostępnych danych 
na portalu aktywnie działa ponad 100 tys. sprzedających, przy czym należy pamiętać, 
że chodzi nie tylko o niewielkie sklepy, ale także uznane brandy i sieci hipermarketów 
(np. Carrefour). Walka z nimi z kolei może być (i zwykle jest) bardzo trudna. 

Największe szanse na odniesienie sukcesu mają ci, którzy posiadają wiedzę (m.in. 
z zakresu działania samego portalu, e-marketingu, bieżącej sytuacji rynkowej 
i psychologii konsumenckiej) oraz doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży inter-
netowej. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo zajęcia satysfakcjonującej pozycji, 
nie trzeba jednak od razu wykazywać się ponadprzeciętnym talentem handlowym. 
Wielu początkujących sprzedawców kompensuje braki w swoich umiejętnościach, 
korzystając z usług Partnerów	Allegro	Ads. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala za-
oszczędzić czas i energię, które należałoby przeznaczyć na właściwe przygotowanie 
do działania, ale także stanowi swoistą gwarancję osiągnięcia zakładanych wyników. 

Pomoc agencji to w wielu przypadkach najlepsze rozwiązanie

Sam zajmuję stanowisko CEO w Pirk	Spark – jednej z największych agencji spe-
cjalizującej się w obsłudze Allegro. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu 
doskonale zdaję sobie sprawę, jak skomplikowane zadanie stoi przed każdym, kto 
chce samodzielnie mierzyć się z konkurencją w tym środowisku. 

mailto:https://pirkspark.pl/agencja-allegro-ads-partner/%3Futm_source%3Dpaid_article%26utm_medium%3Debook_mamstartup?subject=
mailto:https://pirkspark.pl/%3Futm_source%3Dpaid_article%26utm_medium%3Debook_mamstartup?subject=
https://pirkspark.pl


18 e-commerce 2022/2023

Większość kategorii posiada już ustaloną hierarchię, a kluczowi gracze dysponują 
całymi działami, które zajmują się optymalizowaniem ofert i tworzeniem kreacji 
reklamowych. Wsparcie, jakie oferuje moja firma (a więc pomoc nie tylko dedyko-
wanego specjalisty, ale także grafika i copywritera) to w wielu sytuacjach jedyny 
sposób na rozbicie statusu quo. 

W Pirk Spark łączymy wypracowane przez lata (i często unikalne) strategie zarzą-
dzania sklepami marketplace ze ścisłą współpracą z naszymi Klientami. Wychodzi-
my z założenia, że jesteśmy ekspertami w branży e-commerce, jednakże to nasi 
Klienci znają się najlepiej na swoich produktach. Ogromną wagę przykładamy do 
poznania firmy, branży, asortymentu i marż Klientów, ponieważ wychodzimy z zało-
żenia, że jesteśmy w stanie osiągnąć sukces tylko dzięki zaangażowaniu obu stron. 

Nasz etos pracy doceniło samo Allegro, przyznając nam prestiżowy certyfikat Alle-
gro Ads Partner +, który otrzymują wyłącznie agencje systematycznie osiągające 
najwyższe wyniki. Co ciekawe, w Pirk Spark przekroczyliśmy oficjalne wymogi jego 
uzyskania aż o 24 razy, co czyni z nas jedną z najbardziej efektywnych agencji mar-
ketingowych w kraju!

Co można osiągnąć, współpracując z agencją?

Pirk Spark działa na rynku od 2019 r. Przez 3 lata działalności pomogliśmy ponad 
400 Klientom. Do jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów doszło podczas 
naszej	współpracy	z flystore_pl	– firmą zajmującą się handlem dronami. 

Jej głównym problemem było utrzymanie założonego stopnia opłacalności inwe-
stycji. Branża elektroniczna na Allegro charakteryzuje się dużym zainteresowaniem. 
Klienci jednak najczęściej odwiedzają oferty drogich sprzętów tylko z ciekawości. 
Takie zachowanie wiąże się z konsumpcją budżetów reklamowych. Jako specjaliści 
mieliśmy zarówno zminimalizować powstające z tego powodu straty, jak i przyczy-
nić się do wzrostu sprzedaży.

Dzięki zaangażowaniu i szczegółowej analizie bieżących trendów szybko udało 
nam się wyłowić bestsellery oraz wyeliminować nierentowne oferty. Zajęliśmy się 
nie tylko optymalizacją organicznych parametrów konta, ale także prowadzeniem	
kampanii	graficznych	i sponsorowanych. Wielotorowe działanie wytworzyło efekt 
synergii i przełożyło się na wyniki sprzedażowe oraz zwrot z inwestycji. W kwietniu 
2021 r. wartość sprzedaży Klienta wynosiła 74 930,17 zł, podczas gdy w kwietniu 
2022 r. było to już 948 245,61 zł, co oznacza, że nasza pomoc zaowocowała rocznym 
wzrostem o 1165,5%. To jednak nie wszystko! Sklep flystore_pl zajął miejsce lidera 
w swojej kategorii na Allegro!

Sukces na Allegro – jak zacząć tworzyć swoją historię? 

Idealną sytuacją jest zgłoszenie się do agencji marketplace jeszcze w momencie 
kształtowania pomysłu na biznes. W Pirk Spark oferujemy bardzo szeroki zakres 
usług. Nie tylko zarządzamy kontami oraz obsługujemy Allegro Ads, ale także 
prowadzimy doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnej strategii sprzedażowej 
oraz budujemy sklepy Allegro od zera. Działanie według wytyczonego planu od 
samego początku to najlepszy sposób na realizację wyznaczonych celów bizneso-
wych, ale – na szczęście – nie jedyny.

W  przypadku	 sklepów,	 które	 działają	 na	 portalu	 już	 od	 jakiegoś	 czasu,	 lecz	
nie	 osiągają	 zamierzonych	 wyników,	 warto	 zacząć	 od	 audytu.	 Profesjonalna	
weryfikacja	 wszystkich	 obszarów	 funkcjonowania	 konta	 będzie	 stanowić	
znakomitą	bazę	do	pisania	historii	biznesu	od	nowa.	

Ocena ekspertów to nie tylko spis mocnych i słabych stron danego sklepu, ale 
również zbiór cennych porad i rekomendacji, które pozwalają na usprawnienie 
elementów najważniejszych z perspektywy sprzedaży. Audyt konta Allegro to też 
doskonały sposób na rozpoczęcie współpracy z agencją marketplace. Ostatecznie, 
podczas analizy specjaliści dogłębnie zapoznają się z danym sklepem, co sprzyja 
wytworzeniu relacji z jego właścicielem.

mailto:https://pirkspark.pl/o-nas/portfolio/case-study-flystore_pl/%3Futm_source%3Dpaid_article%26utm_medium%3Debook_mamstartup?subject=
mailto:https://pirkspark.pl/allegro-ads/%3Futm_source%3Dpaid_article%26utm_medium%3Debook_mamstartup?subject=
mailto:https://pirkspark.pl/allegro-ads/%3Futm_source%3Dpaid_article%26utm_medium%3Debook_mamstartup?subject=
https://pirkspark.pl/audyt-konta/?utm_source=paid_article&utm_medium=ebook_mamstartup
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Podsumowanie

Allegro to wciąż najlepsza platforma do rozpoczęcia sprzedaży w internecie. Decy-
dując się na wystartowanie z nowym biznesem, należy jednak brać pod uwagę nie 
tylko zalety serwisu, ale także jego wady. Ze względu na ogromną konkurencję droga 
do sukcesu na Allegro jest wyboista. Obecnie samodzielnie mogą przejść ją jedynie 
marki o ugruntowanej pozycji lub urodzeni szczęściarze. Jednakże posiadając wspar-
cie profesjonalistów, jest to możliwe w przypadku niemal każdego sprzedającego. Do-
świadczenie pozwala mi twierdzić, że największy wpływ na powodzenie w biznesie ma 
bowiem nie posiadany asortyment i oferowane ceny, ale adekwatny plan działania.

AUTOR:

Oskar	Hertman 
Założyciel oraz CEO Pirk Spark - jednej z najprężniej działających 
agencji marketplace w naszym kraju. Swoje doświadczenie budo-
wał jako freelancer, tworząc kampanie marketingowe na platfor-
mach sprzedażowych. Inteligentnie wykorzystał gwałtowny boom 
na rynku eCommerce zakładając Pirk Spark w 2020 roku i budując 
firmę zatrudniającą najwyższej klasy specjalistów i obsługującą 
zarówno mniejsze marki, jak i międzynarodowe korporacje.



20 e-commerce 2022/2023

D

AUTOR:
Magdalena	Hajduga
Head of Business Development.

OPTYMALIZACJA 
PROCESÓW WYSYŁKOWYCH 
I POSPRZEDAŻOWYCH 
W E-SKLEPIE

Dobra	obsługa	posprzedażowa	pozwala	nie	tylko	utrzymać	dotychcza-
sowych	klientów,	ale	także	zwiększa	szansę	na	pozyskanie	kolejnych	–	
dzięki	rekomendacjom	i budowaniu	rozpoznawalności	marki.	Dużą	część	
procesów	posprzedażowych	można	zautomatyzować,	co	znacznie	je	
przyspieszy	i usprawni.	Jak	to	zrobić?	Z pewnością	pomocne	okaże	się	
wsparcie	doświadczonego	partnera,	specjalizującego	się	w logistyce	i ob-
słudze	wymagającego	klienta	e-commerce.	

Czego oczekują klienci sklepów internetowych?

Zgodnie z raportem „E-commerce w Polsce 2021” od Instytutu Badawczego Gemius, 
w polskich sklepach internetowych zakupy robi już 77 proc. wszystkich badanych 
internautów1. Izba Gospodarki Elektronicznej podaje, że liczba ta jest jeszcze wyższa 
i wynosi aż 87 proc.2. Jako główne zalety zakupów online użytkownicy wskazują 
wygodę i intuicyjność oraz większą możliwość wyboru niż w przypadku zakupów 
w sklepach tradycyjnych. Na korzyść e-sklepów przemawia ich całodobowa dostęp-
ność, nieograniczony czas na wybór produktu oraz ceny atrakcyjniejsze niż w skle-
pach stacjonarnych 3. 

1 E-commerce w Polsce 2021, raport do pobrania na stronie: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce-w-polsce-2021.html.
2 Omnicommerce. Kupuję wygodnie 2022, raport dostępny online: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Omni-commerce-Kupuje-wygodnie-2022.pdf.
3 E-commerce w Polsce 2021, Gemius.
4 Omnicommerce. Kupuję wygodnie 2022, eIzba.

Najnowsze badania pokazują też, że w kontekście wyboru miejsca zakupowego 
z roku na rok wzrasta znaczenie zaufania do tego miejsca. W 2019 r. na zaufanie 
do sklepu jako czynnik decydujący o  zakupie wskazywał co czwarty badany  
(26 proc.), zaś w 2022 r. już co trzeci (32 proc.4).

Jak widać, Polaków nie trzeba przekonywać do robienia zakupów w Internecie – 
z perspektywy prowadzącego e-commerce chodzi raczej o zbudowanie wśród klien-
tów lojalności i skutecznego zachęcenia ich do złożenia kolejnego zamówienia. 

https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce-w-polsce-2021.html
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Omni-commerce-Kupuje-wygodnie-2022.pdf
https://www.apaczka.pl
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Konkurencja na rynku jest duża, a o sukcesie mogą decydować detale. Dlatego tak 
ważnym elementem prowadzenia e-sklepu jest obsługa posprzedażowa – kwe-
stie związane z dostawą paczki, kontakt ze sklepem, a także łatwość ewentualnego 
zwrotu produktu. Wszystko to wpływa na postrzeganie marki jako godnej zaufania 
i przyjaznej dla konsumentów. Kupujący w sieci oczekują, że zakupy przez Internet 
będą wygodniejsze niż w sklepie stacjonarnym, dlatego prowadzący sklep interne-
towy powinni zrobić wszystko, by tym oczekiwaniom sprostać.

Spójna i sprawna komunikacja 

Z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wynika, że 53 proc. 
internautów oczekuje, że marka odpowie na ich pytanie w ciągu maksymalnie  
3 godzin5. Konsumenci nie tylko chcą szybkiej odpowiedzi na zadane pytanie, bądź 
rozwiązania ich problemu, ale oczekują również, że będą mogli wybrać preferowaną 
przez siebie formę kontaktu z marką. Dla niektórych będzie to telefon lub e-mail, 
dla innych Messenger czy chat bot. Kluczowa w tym aspekcie jest dostępność i re-
sponsywność. Długi czas oczekiwania na reakcję może zniechęcić klienta bardziej niż 
negatywna odpowiedź na jego prośbę. Warto również zadbać o spójność komuni-
kacji prowadzonej w różnych kanałach – dzięki temu budujemy świadomość marki 
w każdym miejscu, w którym użytkownik się z nią styka. Wykorzystując jednolity ton 
komunikatów, a także elementy brandingowe, jak logo czy dominujące w identyfikacji 
wizualnej kolory, tworzymy pozytywne skojarzenia z naszym sklepem. 

Łatwy proces zwrotów

Aż 30 proc. wszystkich towarów zakupionych przez Internet jest przez klientów 
odsyłanych z powrotem do e-sklepów 6 Tak wysoki odsetek zwrotów jest charakte-
rystyczny dla sprzedaży internetowej. Z drugiej strony, badania prowadzone wśród 
e-konsumentów dowodzą, że ponad 90 proc. osób jest gotowych ponownie sko-
rzystać z usług e-sklepu, jeśli proces zwrotu towaru przebiegał bezproblemowo. 
Jednocześnie, aż 79 proc. e-kupujących oczekuje, że zwrot produktu zakupionego 
w Internecie będzie darmowy 7. 

5 Tamże.
6 Badania przeprowadzone przez Invesp: https://www.invespcro.com/blog/ecommerce-product-return-rate-statistics.
7 Tamże
8 E-commerce w Polsce 2021, Gemius.

Jest to wskazówka dla właścicieli e-commerce, by proces odsyłania produktu był jak 
najwygodniejszy dla klienta. Pozornie, działanie to może wydawać się sprzeczne z in-
teresami sprzedawcy, jednak przyjazna polityka zwrotów zwiększa zaufanie klientów 
do sklepu, jednocześnie zmniejszając ich obawy przed złożeniem zamówienia.

Wielu kurierów w koszyku 

Polscy e-konsumenci mają mocno sprecyzowane preferencje w kontekście 
dostawy produktów zakupionych w Internecie. Najczęściej wybierany jest od-
biór przesyłki w paczkomacie (77 proc. kupujących) oraz dostawa kurierem 
(50 proc.) lub pocztą (24 proc.8) do domu lub pracy. W przypadku dostawy, 
oprócz ceny istotna jest również możliwość wyboru ulubionego przewoźnika 
oraz metody odbioru paczki. Popularność zyskują punkty nadawczo-odbiorcze 
oraz automaty paczkowe Allegro czy DPD.

Coraz więcej klientów zwraca także uwagę na kwestie ekologiczne – sposób zapa-
kowania produktów czy właśnie możliwość ich odbioru w punkcie zamiast dostawy 
pod drzwi. Wiele osób zamawiających w Internecie ma świadomość tego, jak nega-
tywny wpływ na środowisko mają dostawy kurierskie, dlatego coraz popularniejszy 
staje się np. wybór nieco droższej, ale ekologicznej przesyłki. Dla sprzedawców 
oznacza to, że powinni zapewnić swoim klientom szeroki wybór zarówno form do-
stawy i zwrotu produktów, jak i dostępnych przewoźników oraz usług dodatkowych.

Jak projektować procesy posprzedażowe w e-commerce?

Jak pokazują przytoczone badania, procesy posprzedażowe w e-commerce zyskują 
na znaczeniu, a oczekiwania klientów rosną. Aby im sprostać, a jednocześnie mieć 
czas, by rozwijać swój biznes, warto poszukać wsparcia u sprawdzonego partnera 
logistycznego, takiego jak serwis Apaczka.pl. To serwis wysyłkowy skupiający nie 
tylko największe firmy kurierskie, ale także oferujący rozwiązania, które znacząco 
ułatwiają obsługę klienta już po złożeniu przez niego zamówienia. 

https://www.invespcro.com/blog/ecommerce-product-return-rate-statistics
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Optymalizacja formy dostawy

E-konsumenci liczą, że wśród form dostawy w sklepie znajdą tę, która najbardziej 
im odpowiada. Kupujący mają różne preferencje, dlatego wybór przewoźników 
i metod dostawy powinien być maksymalnie szeroki. Współpraca z platformą 
Apaczka.pl, nie wymaga podpisywania osobnej umowy z każdą firmą kurierską. Za-
kładając konto w serwisie, uzyskuje się dostęp do 16 działających na polskim rynku 
przewoźników, dzięki czemu nadanie paczki krajowej czy zagranicznej staje się ba-
nalnie łatwe. Nie ma znaczenia ich wielkość – Apaczka obsługuje zarówno koperty, 
jak i przesyłki niestandardowe, palety i półpalety. Co ważne, korzystanie z usług 
Apaczki jest łatwiejsze również pod względem technicznym, wystarczy bowiem 
jedna integracja API e-sklepu z serwisem wysyłkowym. Do panelu administracyjne-
go można również importować zamówienia z różnych kanałów, np. własnej strony 
WWW czy Allegro. 

Obsługę logistyczną wysyłek warto powierzyć fachowcom, tak by samemu móc sku-
pić się na rozbudowywaniu oferty sklepu, działaniach marketingowych czy sprzeda-
żowych. Apaczka.pl gwarantuje wsparcie merytoryczne i bieżącą pomoc w przypad-
ku wystąpienia problemów. 

Rozpoznawalność marki

Klienci lubią być w  kontakcie z  marką, szczególnie kiedy czekają na swoje 
zamówienie. Powiadomienia mailowe o statusie przesyłki to jedne z najczęściej 
otwieranych wiadomości e-mail – czyta je nawet 85 proc. odbiorców; podobnie 
jest ze stroną śledzenia paczki, którą odwiedza 80 proc. użytkowników. 

Dla prowadzącego e-commerce to z jednej strony sygnał, że powiadomienia te są 
niezbędne, z drugiej – to kolejna możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej. 
Maile ze statusem paczki oraz strona śledzenia przesyłki to bowiem doskonałe 
miejsca do promowania swojego sklepu internetowego, budowania wizerunku marki 
oraz prowadzenia działań cross-sellingowych (np. dzięki możliwości zamieszczenia 
banera reklamowego).

Bezpośrednia współpraca z firmami kurierskimi często wiąże się z brakiem moż-
liwości personalizowania automatycznych powiadomień czy strony śledzenia, 
tymczasem współpraca z serwisem Apaczka.pl daje taką możliwość. 

W ramach pakietu PRO Brand możliwa jest zmiana wyglądu i treści maili o statu-
sie paczki, a stronę śledzenia można wykorzystać do polecenia produktów kom-
plementarnych do już zamówionych lub poinformowania klienta o nowościach. 

Usługa umożliwia również obrandowanie mapy punktów nadania i odbioru przesyłek 
dzięki czemu klient pozostaje w kontakcie z marką nawet po finalizacji zamówienia. 

Ułatwienie zwrotu produktu

Współpraca z platformą Apaczka.pl obejmuje również obsługę zwrotów. Dedykowa-
ny pakiet PRO Returns pozwala na zautomatyzowanie całego procesu przy zacho-
waniu przez sprzedającego pełnej kontroli nad realizacją zwrotów. Kupujący zyskuje 
możliwość wyboru preferowanego przewoźnika i sposobu odesłania paczki oraz do-
konania zgłoszenia zwrotu online, bez konieczności wypełniania skomplikowanych 
formularzy w wersji papierowej. Prowadzący sklep internetowy zarządza natomiast 
wszystkimi zwrotami w jednym miejscu, mając możliwość ich akceptacji bądź od-
rzucenia. System automatycznie generuje powiadomienia o statusie zwrotu, a także 
analizuje czynniki powodujące zwroty. Co ważne, po włączeniu usługi PRO Returns, 
w panelu Apaczka można zarządzać zwrotami pochodzącymi z różnych źródeł – 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłki zamówień. 

https://www.apaczka.pl/oferta/apaczka-pro/pro-brand/
https://www.apaczka.pl/oferta/apaczka-pro/pro-returns/
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Korzystanie z usług dodatkowych

Każdy biznes ma swoją specyfikę, a Apaczka oferuje rozwiązania szyte na miarę. Jed-
ną z ciekawszych możliwości dla firm, które sprzedają dużo na Allegro, jest nadawanie 
przesyłek Allegro Smart bez limitów. Dzięki pakietowi PRO	Smart można korzystać 
ze sprawdzonych firm kurierskich, tj. InPost Paczkomaty, DPD Kurier, Poczta Kurier 48 
czy Poczta Punkty, a także automatów paczkowych Allegro. Wszystkimi przesyłkami 
można zarządzać poprzez jeden i ten sam panel administracyjny Apaczki. 

Jeśli natomiast dotychczasowa współpraca z przewoźnikami opierała się na indy-
widualnie wynegocjowanych umowach i stawkach, również można przenieść je do 
Apaczki. W ramach usługi PRO Self możliwe jest zachowanie własnych warunków, 
a dodatkowo uzyskanie dostępu do pozostałych firm kurierskich i usług dodat-
kowych. Dzięki jednemu panelowi administracyjnemu łatwiejsze staje się także 
zarządzanie wszystkimi przesyłkami. 

Z kolei, w przypadku nadawania większej ilości przesyłek niestandardowych, 
dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z pakietu PRO Help, w ramach 
którego zyskuje się dostęp do dedykowanej infolinii i wsparcie w zakresie wyboru 
przewoźnika czy pakowania niestandardowych paczek. 

Od niedawana zestaw wszystkich usług Apaczka PRO, oferowany jest w promocyjnej 
cenie w ramach jednego, dużego pakietu PRO Max. Dla klientów, którzy nie korzystali 
jeszcze z żadnej usługi Apaczka PRO, pakiet PRO Max dostępny jest w opcji Try&Buy, 
do wypróbowania za darmo przez 14 dni. 

Dostęp do oferty wielu kurierów, zróżnicowane formy dostawy, uproszczony proces 
zwrotu, personalizacja powiadomień o statusie przesyłki czy szybki kontakt ze sklepem 
to tylko niektóre oczekiwania klientów e-commerce w obszarze obsługi posprzedażo-
wej. Te procesy mogą okazać się kluczowymi przy strategii zwiększania sprzedaży.

AUTOR:
Magdalena	Hajduga 
Head of Business Development. 

W Alsendo zajmuje się strategią rozwoju produktów SaaS 
oraz rozwiązań technologicznych usprawniających procesy 
logistyczno-sprzedażowe. Cechują ją determinacja w działaniu, 
sukcesywne dążenie do celu i dobra organizacja pracy. Zawsze 
zorientowana na cel i wyniki.

https://www.apaczka.pl/oferta/apaczka-pro/pro-smart/
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SZTUCZNA INTELIGENCJA 
BĘDZIE DOMINOWAĆ 
W ECOMMERCE

Dominacja	e-handlu	przez	inteligentne	maszyny	to	wizja	na	życzenie	
samych	klientów	ostatecznych.	Servion	Global	Solutions	zauważa,	że	do	
2025	r.	sztuczna	inteligencja	będzie	zasilać	95%	wszystkich	interakcji	
z klientami.	Jak	odnaleźć	się	w świecie	zdominowanym	przez	AI	i umie-
jętnie	wykorzystać	personalizację?

Klienci chcą personalizacji

Badania przeprowadzone dla raportu The Next Level of Personalization in 
Retail potwierdzają, że konsumenci chcą jednego: dostawać oferty pasujące 
do ich potrzeb. Okazuje się bowiem, że aż 40% spośród badanych osób, które 
otrzymały spersonalizowane propozycje zakupowe, przeznaczyło na zakupy 
więcej, niż planowało. AI to przyszłość, ale wcale nie odległa - najlepsze 
w swojej klasie biznesy eCommerce już teraz stosują personalizację, by uczynić 
zakupy łatwymi, szybkimi i intuicyjnymi dla użytkowników. Ich sukces opiera 
się na umiejętnym zbudowaniu możliwości personalizacji - celem liderów jest 
wykorzystanie technologii do personalizacji krytycznych punktów styku w sposób, 
który najlepiej przyniesie wartość dla klienta i sprzedawcy. 

- Wdrażając tworzone aktualnie narzędzie, wykorzystujące sztuczną inteligencję 
do wsparcia eCommerce, chcemy umiejętnie pogrupować klientów, pamiętając, że 
nie są oni jedną dużą, tak samo zachowującą się, grupą. Ale nie możemy każdego 
klienta traktować indywidualnie – mówi Adam Wasilewski, Architekt Integracji 
w Fast White Cat, firmy, właśnie wdrażającej sztuczną inteligencję do projektów 
swoich klientów eCommerce – zatem musimy znaleźć odpowiednie kryteria przy-
działu do reprezentatywnych grup, szukać podobieństw między pojedynczymi 

klientami oraz cech, które ich różnicują. W ekipie Fast White Cat właśnie pracu-
jemy nad szczególnym projektem, dofinansowanym przez NCBR, który w efekcie 
wpłynie na konwersję w e-sklepach naszych Partnerów biznesowych. Będziemy 
mogli dostarczać finalnemu konsumentowi bardziej przyjazny, dostosowany do 
jego zachowania w sklepie interfejs. 

Jeden sklep – wiele twarzy

W wyniku takich działań, ten sam sklep na pulpicie czy ekranie smartfona będzie 
zauważalnie różnił się w przypadku dwóch odrębnych konsumentów – wyszukiwar-
ka może znajdować się w innym miejscu, ulubione filtry być wytłuszczone, a mniej 
wykorzystywane – ukryte. Dla kupującego AI to w tym przypadku same zalety – 
będzie mógł poruszać się po sklepie szybciej i nie marnować uwagi na elementy, 
którymi i tak nigdy by się nie zainteresował. Działania sztucznej inteligencji oparte 
na uczeniu maszynowym stosuje już dziś choćby eCommercowy gigant, jakim jest 
Amazon - uważa się, że przyczyniają się one do 35% wzrostu sprzedaży całkowitej. 
Mamy więc jasny cel: zaprzyjaźnić się z AI i sprzedawać inteligentnie.

Chcesz wyprzedzić konkurencję?
Napisz: info@fastwhitecat.com

AUTOR:
Karolina Obszyńska
Business Segment Strategy Marketing Manager w Fast White Cat, 
należącym do Digitree Group. 

W marketingu i public relations od ponad dekady, obecnie 
skupia się na promocji i kształtowaniu wizerunku firmy na 
zewnątrz, głównie w obszarach B2B. Jako Business Segment 
Strategy Manager w Fast White Cat, spółce należącej do Digitree 
Group, jest odpowiedzialna za całość strategii marketingowej 
dla segmentu biznesowego.

mailto:info%40fastwhitecat.com?subject=
https://fastwhitecat.com
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KTO NIE LUBI M-COMMERCE?

Wydawałoby	się,	że	zakupy	robione	na	smartfonie	niosą	ze	sobą	same	
zalety	–	zarówno	dla	konsumenta,	jak	i samego	sklepu.	W końcu	kupują-
cego	nie	ogranicza	ani	miejsce,	ani	czas,	w którym	może	wrzucać	produk-
ty	do	koszyka,	a to	oznacza,	że	może	kupować	szybciej	i wygodniej.	Czy	
jednak	faktycznie	wszyscy	konsumenci	tak	entuzjastycznie	podchodzą	
do	mobile	shoppingu?	Sprawdzamy,	co	nas	zniechęca	do	przeprowadza-
nia	transakcji	na	urządzeniach	mobilnych	i czy	rozwój	tej	technologii	jest	
czymś	nieuniknionym	w świecie	e-commerce.	

Nie jest tajemnicą, że branża marketingowa uwielbia rozważania o trendach – to wła-
śnie najświeższe informacje o nowinkach technologicznych i przewidywania związane 
z przyszłością marketingu są tematami, które wywołują najwięcej dyskusji w bran-
żowych tytułach i w social mediach. Dziś takim gorącym tematem jest Metaverse – 
specjaliści zastanawiają się, czy faktycznie ten wirtualny świat pochłonie nas nie tylko 
na poziomie rozrywki, ale także pracy i handlu. Skupiając się na kreśleniu scenariuszy 
dla nowej technologii, najczęściej zapominamy od czego to wszystko się zaczęło i co 
wcześniej było podobnym obiektem zainteresowania marketingowców.

W tym artykule interesuje nas trend będący wynikiem rozwoju technologii i po-
stępującej miniaturyzacji, która pozwoliła na przeniesienie internetu do naszych 
telefonów. Dzięki mobile commerce (w skrócie m-commerce) przekonaliśmy się, 
że e-handel może zyskać zupełnie nowe oblicze i być jeszcze bardziej dostępny. 
Nowe zjawisko jest oczywiście równoznaczne z nowym wyzwaniem dla marketerów 
– trzeba zacząć inaczej myśleć o sprzedaży, dostosować swoją ofertę do nowego 
narzędzia i wymyślić nowe sposoby na reklamowanie produktów i usług.

1  Raport „E-commerce w Polsce 2022”; Gemius, Polskie Badania Internetu oraz IAB Polska https://www.gemius.pl/reklamodawcy-aktualnosci/raport-e-commerce-2022-juz-dostepny.html 

Dziś, po kilku latach od pojawienia się m-commerce, mówi się, że handel mobilny 
jest normalnością – to preferowany kanał zakupów nie tylko na świecie, ale też 
w Polsce. Już co drugi Polak (51%) robiący zakupy przez Internet korzysta w tym celu 
zarówno z urządzeń mobilnych, jak i niemobilnych. 27% decyduje się tylko z urzą-
dzenia stacjonarne, a 22% ogranicza się tylko do zakupów na telefonie. Do robienia 
zakupów online najczęściej wykorzystywane są: telefon (71%) oraz laptop (61%), 
a w dalszej kolejności komputery stacjonarne (27%) oraz tablety (10%).

Z badania dotyczącego m-commerce, zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia 
przy współpracy z Mokka, wynika jeszcze jeden ważny wniosek – lubimy korzystać 
z aplikacji mobilnych. Ponad 40% korzystających z telefonów podczas zakupów on-
line częściej korzysta z aplikacji zakupowych sklepów, zaś około co trzeci (32%) – ze 
stron internetowych. 19% osób deklaruje, że równie często korzysta z aplikacji co ze 
sklepowych stron www, a 5% trudno jest to określić. 

Kto kocha, kto szanuje, a kto… ma obawy?

Jak pokazuje raport „E-commerce w Polsce 2022”1, pierwszy raz od początku 
realizacji badania smartfon nieznacznie wyprzedził komputer przenośny i jest 
obecnie najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym przez respondentów 
w procesie zakupów online. 

https://www.gemius.pl/reklamodawcy-aktualnosci/raport-e-commerce-2022-juz-dostepny.html
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Z publikacji możemy się jednak dowiedzieć, że smartfon jest szczególnie często 
wykorzystywany przez osoby najmłodsze, czyli te do 24 roku życia. „W najmłodszej 
grupie respondentów zdecydowanie rządzi smartfon, który odnotował 92% wskazań. 
Drugi w zestawieniu laptop wymieniło jedynie 71% badanych.” – czytamy w rapor-
cie. Inaczej jest w starszej grupie wiekowej, dla której podstawowym narzędziem do 
robienia zakupów jest wciąż komputer przenośny, czyli laptop (68%).

Dlaczego tak się dzieje i dlaczego starsze pokolenie nie jest tak entuzjastycznie nasta-
wione do kupowania na smartfonach? Tego wszystkiego dowiadujemy się z odpowiedzi 
na pytania, które zostały postawione w badaniu Gemius przedstawicielom konkret-
nych grup wiekowych. Grupa 50+ najczęściej narzekała na niewygodne do wypełniania 
formularze zakupowe (39%) i za małe litery (32%) . Rzadziej powodem było niedosto-
sowanie strony do zakupów mobilnych (23%), czy zbyt wolne łącze internetowe (23%). 
Niewielki procent odpowiedział, że przeszkodą był brak aplikacji mobilnej (9%). 

Biorąc pod uwagę statystyki związane z kupowaniem na smartfonach musimy brać 
również pod uwagę stosunek silversów i boomerów do social mediów i influencerów, 
którzy polecają nam różnego rodzaju produkty i w swoich relacjach często bezpośred-
nio nas przekierowują na stronę sklepu (a tam droga do koszyka jest już bardzo prosta).

Możemy spojrzeć na ten aspekt przez pryzmat amerykańskich konsumentów 
(sprzed trzech lat), którzy wzięli udział w ankiecie raportu „US Boomers 2019: ‚Aging 
in Place’ in Multiple Aspects of Life”2. Aż 96% przedstawicieli pokolenia boome-
rów (wraz z 90% X-ów i 79% millenialsów) zgodziło się, że „nie ufają influencerom 
i blogerom”. Tymczasem badanie ThinkNow Research przeprowadzone w kwietniu 
2019 r. wykazało, że zaledwie 9% osób w wieku od 55 do 64 lat zwraca uwagę na po-
lecenia influencerów w mediach społecznościowych. To potwierdzałoby twierdze-
nie mówiące o tym, że zainteresowanie usługą m-commerce jest ściśle powiązane 
z korzystaniem z rekomendacji twórców internetowych. 

Co zniechęca konsumenta?

Jak już wspomnieliśmy, starsze pokolenie rezygnuje z zakupów na smartfonie, kiedy 
musi się zmierzyć z niewygodnym do wypełnienia formularzem zakupowym lub 
gdy małe litery na stronie w wersji mobile uniemożliwiają zapoznanie się z ofertą. 

2  Business Insider, US Boomers 2019: ‘Aging in Place’ in Multiple Aspects of Life, https://www.businessinsider.com/emarketer-2019-us-boomers-report?IR=T 

W przypadku pokolenia Y (35-49 lat) odpowiedzi były podobne, ale wskazywany 
został jeszcze problem – związany z niedostosowaniem strony do zakupów mobil-
nych. Ostatni wspomniany aspekt jest uznany za najpoważniejszy w grupie ankie-
towych w wieku 25-34 lat (44% ankietowanych).

Można zatem uznać, że każda z grup dostrzega inne przeszkody w m-commerce, 
jednak wszystkie z nich są związane z technicznymi utrudnieniami, które wynikają 
z dokonywania zakupów na smartfonie. Ogromne znaczenie odgrywa tu UX, czyli 
odpowiednie zaprojektowanie strony lub aplikacji zakupowej. Sprzedawcy powinni 
pamiętać, że ich celem jest udostępnienie jak najwygodniejszej i najprostszej ob-
sługi sklepu mobilnego na wszystkich urządzeniach – w tym na tych najmniejszych 
z ekranem 4-calowym. Istotne jest przede wszystkim odpowiednie umiejscowienie 
przycisków, czytelna czcionka, optymalna przestrzeń między wszystkimi elementa-
mi, ale także wyróżniające się CTA.

https://www.businessinsider.com/emarketer-2019-us-boomers-report?IR=T
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Do kupowania na smartfonie najbardziej zniechęca nas strona nie-

dostosowana do urządzenia mobilnego, czyli właściwie do całego 

procesu realizacji zakupów mobilnych. Mam tutaj przede wszystkim 

na myśli zły UX i projektowanie wersji mobilnej sklepu internetowego 

w podejściu desktop first design.  

 

Dodatkowo jednym z najbardziej irytujących elementów dla użytkow-

ników, są niewygodne formularze. W wersji mobilnej powinny zawierać 

jak najmniej pól do wypełnienia i jednocześnie być czytelne, a także 

wygodne do „tapnięcia”. Nie ma nic bardziej irytującego niż fakt nie-

możności trafienia palcem w pole do wypełnienia. Mówiąc o złym UX, 

mam też na myśli za małe litery, czy nawet wszelkiego rodzaju pozo-

stałe elementy na stronie. To wszystko sprowadza się właśnie do źle 

zaprojektowanej wersji mobilnej sklepu. Wracamy więc do podejścia 

mobile first design z zachowaniem wszelkich prawidłowych zasad UX. 

To, co jeszcze dość mocno zniechęca do zakupów na smartfonie to zbyt 

duża liczba kliknięć, którą należy wykonać, aby dokonać zakupu. Proces 

zakupowy na smartfonie powinien być jak najbardziej skrócony. Dobrym 

pomysłem na rozwiązanie tej kwestii są tzw. zakupy one-click, które 

można zaimplementować już w karcie towaru. Oprócz tego zdarzają się 

problemy funkcjonalne, np. z dokonywaniem płatności. Czasem wyni-

kają one z nieprawidłowo działającej integracji z operatorem, czy zbyt 

długiego i mało intuicyjnego procesu płatności, a czasem po prostu 

z powodu niedostosowania jej do „warunków smartfonowych”. No i na 

koniec najważniejsza sprawa – czas wczytywania się strony mobilnej. 

To irytuje najbardziej. Według danych wpengine.com każda dodatko-

wa sekunda ładowania się strony na smartfonie to spadek zadowolenia 

konsumentów o 16 proc., a współczynnika konwersji o 7 proc. Dlatego 

tak kluczowe jest wprowadzenie zmian, które zminimalizują ten czas – 

tłumaczy Piotr Kałwa, e-commerce success manager w IdoSell.

Odpowiednio zaprojektowane aplikacje mobilne, eliminują 

większość wymienionych utrudnień zakupowych pojawiających 

się podczas zakupów dokonywanych przez telefon. Warto 

podkreślić, że aplikacja mobilna pozwala użytkownikowi płynnie 

kroczyć wielokanałową ścieżką zakupową, będąc pomostem 

między światem online i offline. To w aplikacji mobilnej klient może 

wyszukać informacje o produktach, będąc w sklepie stacjonarnym 

zeskanować cenę, skorzystać z promocji, kart lojalnościowych, czy 

wreszcie dokonać zakupu i sprawdzić historię zamówień itd. Opcji 

jest naprawdę wiele. Należy analizować ścieżki zakupowe klientów 

i do nich dostosowywać funkcjonalności w aplikacji, po to, aby 

spełnić oczekiwania użytkowników – zapewnić płynne przejścia 

pomiędzy dowolnymi kanałami wybranymi przez klienta – tłumaczy 

Przemysław Hanicki, CEO Appchance Group.

Oczywiście poza odpowiednim UX-em ważne są też inne aspekty związane 
z obsługą stron internetowych w wersji mobile czy dedykowanych aplikacji 
zakupowych. Sprzedawcy muszą brać pod uwagę szybkość działania swoich 
sklepów, a także notyfikacje Push, o czym wspomina Joanna Bojarojć, marketing 
manager w Appchance Group. 

Podstawowym elementem jest Human Center Design – postawienie 

użytkownika i jego potrzeb w centrum, od tego rozpoczyna się 

projekt aplikacji. Kluczowe elementy aplikacji mobilnej, które 

mają największy wpływ na budowanie doświadczeń to przede 

wszystkim: UX (User Experience Design), czyli m.in przejrzystość, 

intuicyjność, prostota użytkowania, ułożenie elementów. Jest to 

ta składowa aplikacji, którą warto przebadać na użytkownikach 

przed jej wdrożeniem. Szybkość i płynność działania aplikacji, 

stabilność a także zróżnicowane funkcjonalności, dostosowane do 
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założeń aplikacji (np. wiele opcji płatności w przypadku aplikacji 

zakupowych). Ważny jest także spójność cross-platformowa np. 

spójność aplikacji z wersją web (pod kątem sposobu komunikacji, 

UX i UI). Duże znaczenie na doświadczenia zakupowe mają 

także notyfikacje Push. Istotne jest zaplanowanie nienachalnych 

powiadomień, spersonalizowanych pod użytkownika – dodaje 

Joanna Bojarojć z Appchance Group. 

Czy wszystkie sklepy powinny mieć swoje aplikacje?

Wiele już powiedzieliśmy o odpowiednim projektowaniu aplikacji mobilnych, ale 
zapominamy często, że nie wszystkie sklepy mogą sobie na nie pozwolić (lub po 
prostu nie chcą) tworzyć osobnego kanału. Czy to błąd, który ogranicza możliwości 
sprzedaży? I tak, i nie. Wiele zależy od branży, którą reprezentuje dany sklep (np. 
zwykle nie wymagamy aplikacji od sklepu wędkarskiego, ale od sklepu z ubraniami – 
tak), a także od grupy docelowej, którą być może usatysfakcjonuje zwykła, ale dobrze 
działająca strona w wersji mobile. Jak możemy się domyślać, to właśnie najmłodsze 
pokolenie jest przyzwyczajone do intuicyjnych rozwiązań – w badaniu Gemius „Zetki” 
za największą wadę sklepu uznały właśnie brak aplikacji mobilnej (35%). Czy zatem 
takie aplikacje zakupowe powinny tworzyć tylko marketplace’y i giganci sprzedażowi?

Opcją zbudowania na indywidualne życzenie e-sklepu aplikacji mo-

bilnej powinny się zainteresować przede wszystkim sklepy średniej 

wielkości. Zawarte w smartfonie aparat/kamera, geolokalizacja, czy 

różnego rodzaju czujniki, dają szereg dodatkowych możliwości pod-

czas tworzenia aplikacji. Sama responsywna wersja sklepu nie jest 

już wystarczająca. Powinno się podchodzić do projektowania strony 

sklepu w modelu mobile first design, ponieważ dzięki temu można 

osiągnąć optymalną wersję mobilną sklepu, co jest tak naprawdę 

podstawą do rozmowy na temat skuteczności osiągania konwersji. 

Podsumowując, aplikacja mobilna daje zawsze dużą przewagę nad 

klasyczną wersją mobilną sklepu internetowego, natomiast żeby małe 

sklepy z uwagi na koszty, nie stały na straconej pozycji, powinny od 

samego początku zadbać o odpowiednio dobrze stworzoną wersję 

mobilną swojego serwisu, a jeśli mają taką możliwość, to skorzystać 

także z PWA, czyli progresywnej aplikacji webowej. Nie może ona 

posiadać takich samych funkcjonalności, co skrojona na miarę aplika-

cja, ale jest bardzo interesującą alternatywą dla sklepów z mniejszymi 

budżetami – zaznacza Piotr Kałwa z IdoSell.

Jaka przyszłość czeka m-commerce?

Czy jesteśmy skazani na mobile commerce? Biorąc pod uwagę wyniki badań Ge-
mius z 2022 roku, śmiało można powiedzieć, że to nieunikniona droga rozwoju dla 
e-commerce. Klienci sklepów internetowych coraz bardziej skupiają się na zaku-
pach w formie mobilnej, a im młodszy jest człowiek, tym chętniej realizuje e-za-
kupy za pomocą smartfona. Jeśli myślimy perspektywicznie i chcemy docierać do 
kolejnych pokoleń, musimy wejść na tę ścieżkę rozwoju.

Z każdym kolejnym rokiem na rynek wchodzą coraz młodsi konsu-

menci – wszystkie generacje wychowane w nowoczesnych technolo-

giach, będą jeszcze częściej odwiedzać sklepy internetowe właśnie 

za pomocą smartfona. Oznacza to tylko tyle, a raczej aż tyle, że 

zadbanie o odpowiednią wersję mobilną e-sklepu lub stworzenie od-

powiedniej aplikacji to w tej chwili must-have. To nie jest przyszłość, 

ani nawet teraźniejszość – to przeszłość, do której niedostosowani 

muszą się dostosować jak najszybciej – dodaje Piotr Kałwa z IdoSell.
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KLUCZ DO SUKCESU 
APLIKACJI MOBILNEJ 
M-COMMERCE NA  
MIARĘ XXI WIEKU.
Zapewne	większość	osób	zajmujących	się	e-handlem	zadaje	sobie	
codziennie	mnóstwo	nurtujących	pytań.	W jaki	sposób	dotrzeć	do	jak	
największej	liczby	klientów?	Co	zrobić,	żeby	pozostali	oni	zaangażowani	
i lojalni	marce	na	długi	czas?	Jak	zwiększyć	wskaźnik	konwersji	wypeł-
nionego	koszyka	na	sfinalizowaną	sprzedaż?	Najbardziej	oczywistym	
rozwiązaniem	jest	wykorzystanie	nowych	technologii,	które	zwiększają	
wygodę	i szybkość	całego	procesu	oraz	umożliwią	klientom	dostęp	do	
kompletnej	oferty	na	wyciągnięcie	ręki.	

Warto w tym miejscu poświęcić chwilę i przyjrzeć się obecnemu trendowi w branży 
e-commerce, który wskazuje w jakim kierunku powinniśmy spodziewać się rozwoju. 
Mianowicie, zgodnie z badaniami (źródło: eMarketer Insider Intelligence) przeprowa-
dzonymi na jednym z największych rynków na świecie (USA), odnotowuje się nie-
ustanny wzrost wartości zakupów dokonywanych za pośrednictwem urządzeń mo-
bilnych (m-commerce). Według prognoz przewiduje się, że wartość ta będzie nadal 
rosła i do 2025 roku zaliczy wzrost rzędu 65% do poziomu 710 miliardów dolarów. 

Jaki jest klucz do sukcesu w m-commerce?

Wiele osób może być przekonanych, że przecież stronę internetową można równie 
dobrze otworzyć zarówno na laptopie, jak i na urządzeniu mobilnym. To prawda, 
ale jest to swego rodzaju minimum funkcjonowania w tym biznesie. Natomiast 
każda firma, która chce się rozwijać i dostosowywać do potrzeb swoich Klientów 
powinna przykładać także dużą uwagę do oferowania możliwie jak najlepszych 
doświadczeń zakupowych. Z pomocą przychodzą tutaj w szczególności smartfo-
ny, a wraz z nimi aplikacje	mobilne, które stają się coraz częściej nieodłącznym 
elementem życia naszych potencjalnych klientów. Jednak w momencie, w którym 
zostanie podjęta decyzja o stworzeniu aplikacji m-commerce, należy zastano-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu badawczego eMarketer Insider Intelligence

https://sygnisoft.com/pl/uslugi/aplikacje-mobilne/?utm_source=artykul&utm_medium=raport_E_commerce2022_2023&utm_campaign=E_commerce2022_2023
https://sygnisoft.com/pl/
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wić się w jaki sposób najlepiej się wyróżnić i wykorzystać wszystkie możliwości 
aplikacji. W obecnych czasach kluczem do sukcesu jest zastosowanie grywalizacji 
i personalizacji. Tego typu funkcjonalności są w szczególności pożądane przez 
przedstawicieli pokolenia Z, którzy szturmem wchodzą na rynek jako nowi Klienci.

W dalszej części tego artykułu zostaną omówione teoretyczne podstawy oraz 
najlepsze praktyki wdrażania tych mechanizmów w aplikacjach mobilnych 
m-commerce. Następnie zostanie przedstawione studium przypadku, które po-
może odpowiedzieć na pytanie jak zmniejszyć ryzyka wiążące się z wdrażaniem 
tak innowacyjnych rozwiązań. 

Grywalizacja w e-handlu - czy to ma w ogóle sens i jak to ugryźć?

Grywalizacja w bezpośredni sposób kojarzy się większości osób z grami. Bardzo 
słusznie, jednakże nie można tego terminu bagatelizować i sprowadzać tylko do 
rozrywki. Mechanizmy wykorzystywane pierwotnie w grach mogą z powodzeniem 
być wdrażane w każdej branży, o ile oczywiście wdrażający wie jak skutecznie to 
zrobić. Najprościej ujmując, grywalizacja polega na tworzeniu użytkownikom spre-
cyzowanych celów do osiągnięcia i wizualizowaniu progresu. Ważne jest, aby cel był 
atrakcyjny i wiązał się z nagrodą.

Dobrym przykładem mechanizmów grywalizacji, które można z powodzeniem 
zaimplementować w aplikacji mobilnej m-commerce są:

 ■ punkty, nagrody i programy lojalnościowe,

 ■ codzienne małe zadania do wykonania,

 ■ wizualizacja celu i progresu (osiąganie poziomów zaawansowania/rang),

 ■ elementy rywalizacji między klientami,

 ■ live shopping (np. w połączeniu z aukcjami),

 ■ quizy/mini gry w tematyce oferowanych produktów lub usług.

Mechanizmy grywalizacji pozytywnie wpływają na rozpoznawalność marki, reten-
cję oraz zaangażowanie aktualnych klientów. Dodatkowo, pomagają w odróżnie-
niu się od konkurencji i pozyskiwaniu nowych klientów. Grywalizacja to zabawa 
- czym ciekawszy i bardziej wyróżniający się na tle innych pomysł, tym większe 
prawdopodobieństwo zainteresowania ze strony użytkowników. Kreatywne podej-
ście do odbiorców z pewnością pomoże osiągnąć sukces przy wdrożeniu grywali-
zacji w aplikacji mobilnej.

Sekrety efektywnej personalizacji doświadczeń zakupowych 
w aplikacjach mobilnych

Kluczem do sukcesu aplikacji mobilnej m-commerce w tak konkurencyjnym śro-
dowisku jest także dokładna personalizacja dostosowana do potrzeb konkretnej 
jednostki, a nie do ogółu. W dzisiejszych czasach jest to wymagane do budowania 
silnych relacji z klientami. Poznaj trzy najskuteczniejsze metody personalizacji 
treści wykorzystywane na rynku m-commerce.

Powiadomienia push

Jedną z głównych zalet aplikacji mobilnych jest możliwość wysyłania powiadomień 
nawet jak aplikacja jest wyłączona, a telefon wygaszony. Jednakże, ta funkcjonal-
ność jest często nadmiernie wykorzystywana przez twórców aplikacji, co prowadzi 
do osiągania efektów odwrotnych niż zamierzone i zniechęca klientów do mar-
ki. Przyjmuje się, że użytkownik smartfona otrzymuje dziennie średnio około 50 
powiadomień, co może być dla niektórych dość irytujące. Z tego powodu ważne 
jest, żeby wysyłać klientom głównie takie powiadomienia, które faktycznie chcieliby 
otrzymać i wskazują na jakąś wartość dodaną np.:

 ■ informujące o przyznanym bonusie/promocji (w praktyce często łączy się 
powiadomienia z mechanizmami grywalizacji),

 ■ podkreślające kluczowe zmiany statusu zamówienia.
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Konfiguracja zdalna

Służy do personalizacji aplikacji mobilnej pod konkretne grupy odbiorców na 
podstawie ich profilu, preferencji, wcześniejszych działań lub przewidywanych 
zachowań w przyszłości. Dla przykładu, dzięki tej technologii można dosto-
sować wygląd ekranu głównego dla użytkowników w zależności od ich kraju 
pochodzenia, wieku czy płci. Innym zastosowaniem może być uatrakcyjnienie 
promocji dla użytkowników, którzy zgodnie z prognozami mogą zrezygnować 
z zawartości koszyka w dalszych krokach zakupowych. Dzięki temu jest większa 
szansa na utrzymanie zaangażowania konkretnego klienta.

Spersonalizowane oferty i produkty

Skuteczność spersonalizowanych ofert zależy w głównej mierze od jakości zbie-
ranych danych o działaniach użytkowników. To dzięki implementacji szczegółowej 
analityki istnieje możliwość wyświetlania w aplikacji takich zestawień ofert jak np. 
„Wybrane specjalnie dla Ciebie”. Taki przekaz jest spersonalizowany, a co za tym 
idzie klienci lepiej to odbierają i jest większa szansa na przekonwertowanie ich do 
grona klientów lojalnych. Kolejnym krokiem jest umożliwienie klientom tworzenia 
spersonalizowanych produktów za pomocą zmiany np. koloru lub wzoru. W tym 
przypadku aplikacje mobilne również mogą urozmaicić taki proces dzięki zastoso-
waniu rozszerzonej rzeczywistości (AR) - możliwość zwizualizowania/przymierze-
nia stworzonych produktów w realnych warunkach.

Jak zmniejszyć ryzyko inwestycji?

Jak każda inwestycja, stworzenie aplikacji mobilnej od podstaw lub wdrożenie nowych 
mechanizmów grywalizacji i personalizacji dla już istniejącego systemu, niesie ze 
sobą określone koszty, co w oczywisty sposób przekłada się na ryzyko finansowe. Dla-
tego też w Sygnisoft wierzymy, że kluczem do owocnej współpracy z naszymi part-
nerami jest stopniowe wdrażanie innowacyjnych mechanizmów, przy jednoczesnym 
testowaniu wdrażanych funkcjonalności na realnych użytkownikach. Dodatkowym 
rozwiązaniem jest także wykorzystanie technologii hybrydowej (np. Flutter) do reali-
zacji takich projektów. Pozwala to na zmniejszenie kosztów oraz czasu, co przekłada 
się na mniejsze ryzyko finansowe i pozwala efektywniej iterować dany projekt.

Przykładem skutecznego podejścia do wdrażania innowacyjnego mechanizmu gry-
walizacji jest poniższe studium przypadku z realizacji dla naszego partnera z bran-
ży e-commerce.

Wyzwanie:

Zwiększenie rozpoznawalności marki oraz zaangażowania klientów podczas jedno-
razowych akcji promocyjnych nowych produktów.

Realizacja:

W trakcie szczegółowych warsztatów z partnerem, zespół ekspertów w Sygnisoft 
zaproponował wdrożenie aplikacji mobilnej połączonej z bieżącym systemem 
e-commerce partnera, która pozwala klientom na live shopping z elementami 
grywalizacji. Zdecydowano także o integracji szczegółowej analityki zachowań 
klientów w aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym zaimplementowaniu testów 
A/B najbardziej kluczowych elementów UX i UI.

Wyniki wdrożenia:

Już po 2 miesiącach prac, aplikacja została oddana do użytku. Następujące po sobie 
testy i iteracje wykazały duże zaangażowanie klientów oraz zwiększony wskaźnik 
konwersji do sprzedaży.

AUTOR:
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Zawodowo związany z branżą aplikacji mobilnych od ponad 
5 lat. W trakcie tego czasu brał udział w rozwoju zespołów 
i przedsięwzięć z dziedziny gier mobilnych, technologii AR 
oraz biznesowych aplikacji mobilnych. Pasjonat sportów 
ekstremalnych oraz aktywnego stylu życia.

https://sygnisoft.com/pl/?utm_source=artykul&utm_medium=raport_E_commerce2022_2023&utm_campaign=E_commerce2022_2023
https://sygnisoft.com/pl/?utm_source=artykul&utm_medium=raport_E_commerce2022_2023&utm_campaign=E_commerce2022_2023
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ODDAJ GŁOS KLIENTOM 
SWOJEGO E-COMMERCE – 
BRANŻĘ CZEKA GŁOSOWA 
REWOLUCJA

Sztuczna	inteligencja	wspiera	rozwój	wielu	sektorów,	w tym	również	
e-commerce.	Według	danych	udostępnionych	przez	PwC	blisko	76%	
właścicieli	firm	wprowadziło	rozwiązania	AI	(w większym	lub	mniejszym	
stopniu)	nie	tylko	dla	wsparcia	własnych	działań,	ale	przede	wszystkim	
dla	ulepszenia	doświadczeń	swoich	klientów.	Personalizacja	i rekomen-
dacje	treści,	wirtualne	przymierzalnie,	chatboty	a nawet	wyszukiwanie	
głosowe	–	to	wszystko	opiera	się	na	sztucznej	inteligencji	i odpowiednie	
wykorzystanie	tych	narzędzi	rewolucjonizuje	branżę.	Zwłaszcza	Voice	
Search.	Ale	o tym	za	chwilę.	

Jak sztuczna inteligencja zmienia codziennie życie

Zacznijmy od powszechnie znanej prawdy: AI (artificial intelligence) jest stałym 
elementem codziennego życia każdego z nas. Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Jak to się stało i od czego się zaczęło?

Po raz pierwszy terminu “sztuczna inteligencja” użył John McCarthy w 1956 roku 
podczas konferencji w Dartmouth. W trakcie spotkań wielu naukowców różnych 
dziedzin wspólnie debatowało nad uczeniem maszyn, a spotkania te przynosiły tak 
owocne wyniki, że nie brakowało finansowania na ich dalszy rozwój. 

1 Źródło: https://www.adyen.com/landing/online/pl/retail-report-2022?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCBYgnuAG-0G67g7XahQSTXtI-HML5uiUJzI73DARC_5TmlLt_EFnjBoCMCsQAvD_BwE
2 Źródło: https://www.invespcro.com/blog/chatbots-customer-service/
3 Źródło: dane własne edrone

W następstwie tego zaczęły pojawiać się takie pojęcia jak NLP – Natural Language 
Processing, czy nawet pierwsze, uproszczone w porównaniu do dzisiejszych, chatboty. 

Od tamtej pory dziedzina ta dynamicznie się rozwija i przynosi coraz ciekawsze 
rozwiązania, które dzisiaj spokojnie możemy już wykorzystywać chociażby w na-
szych domach. Idea “smart home” staje bardziej popularna, a jej plusem z pew-
nością jest fakt, że w każdym domu można wprowadzić takie innowacje. A jest ich 
naprawdę wiele. Zarządzanie sprzętami przez telefon czy z tabletu, samodzielnie 
ustawiający się termostat, lodówka zamawiająca zakupy czy najbardziej znani 
asystenci głosowi wspomagający nas w codziennych czynnościach są niezwykłą 
wygodą. Lecz nie tylko w domach sztuczna inteligencja spełnia swoją rolę.

AI wsparciem w e-commerce

Coraz powszechniej rozwiązania AI znajdują zastosowanie również w biznesie, 
także w branży e-commerce. Właściciele sklepów internetowych chętnie korzystają 
z usprawnień, które pomagają im w codziennej pracy i obsłudze klienta. Konsu-
menci niezwykle cenią sobie sklepy, które wykorzystując nowoczesne technologie 
usprawniają procesy zakupowe i dbają o odpowiednią personalizację treści. Jak 
pokazują dane z raportu “Retail Report 2022”1, aż 61% chętniej zrobi zakupy w skle-
pach, które dbają o wprowadzanie takich narzędzi. 

Jednym z najbardziej znanych rozwiązań są chatboty lub wirtualni asystenci. Jak 
pokazują badania, aż 67%2 konsumentów skorzystało z takiej możliwości w ciągu 
ostatniego roku. Z tym rozwiązaniem od dawna spotykamy się na stronach sklepów 
internetowych i bardzo często są one pierwszym źródłem informacji i pomocy. Za-
programowane tak, żeby odpowiadać na najczęściej zadawane pytania czy kierować 
do odpowiednich części sklepu pozwalają w znacznym stopniu zautomatyzować 
proces obsługi klienta. Co ciekawe, aż 64%3 konsumentów docenia fakt, że chatboty 
dostępne są 24/7. 

Kolejnym narzędziem opartym na sztucznej inteligencji jest możliwość	personali-
zacji	i rekomendacji	produktów na podstawie wcześniejszych wyszukiwań i zaku-
pów. Właściciel e-commerce nie musi samodzielnie zastanawiać się nad potrzeba-
mi każdego ze swoich klientów, cały proces dzieje się automatycznie. 

https://www.adyen.com/landing/online/pl/retail-report-2022?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCBYgnuAG-0G67g7XahQSTXtI-HML5uiUJzI73DARC_5TmlLt_EFnjBoCMCsQAvD_BwE
https://www.invespcro.com/blog/chatbots-customer-service/
https://bit.ly/3ss6afX
https://bit.ly/3ss6afX
https://edrone.me/pl
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Sklepy internetowe korzystające z tego typu rozwiązania mają aż o 24%4 wyższą 
wartość zamówień. Nie mogę nie wspomnieć tutaj także o optymalizacji treści 
i kanałów, przez które odbywa się komunikacja z kupującymi. Każdy z nas jest inny, 
jedni wolą kontakt za pomocą SMS, inni przez media społecznościowe lub bardziej 
tradycyjnie - przez maila. Jak pokazują dane zebrane na podstawie wyników na-
szych klientów, wprowadzenie wymienionych przeze mnie narzędzi, zwiększyło ich 
roczny wzrost o 125,5% (rok liczony od momentu rozpoczęcia korzystania z funkcjo-
nalności edrone).

Dzięki możliwości gromadzenia i analizowania danych o Twoich klientach współ-
czesne narzędzia są w stanie dopasować rodzaj treści i kanału komunikacji do 
każdego indywidualnie. 

Na koniec wisienka na torcie, czyli Voice Search. W polskim e-commerce nieśmiało 
stawia pierwsze kroki, lecz na zachodzie coraz głośniej mówi się o tym, że to przy-
szłość tej branży. Wyszukiwanie głosowe znacznie poprawia doświadczenia klienta 
i pozwala na skrócenie ścieżki zakupowej z minut do sekund. A nowe pokolenie 
klientów chce mówić – przyzwyczajeni do szybkiego załatwiania spraw za pomocą 
głosu, chętnie wykorzystują taką możliwość również podczas zakupów online. Ale 
o tym za chwilę. Na początek trochę teorii. 

NLU w pigułce

Poruszając temat Voice Search nie możemy pominąć jego korzeni, czyli Natural 
Language Understanding (w skrócie NLU). Nad tym, aby komputery rozpoznawały 
i rozumiały naturalną ludzką mowę pracowano już od 1956 roku, a wyniki tych wysił-
ków są naprawdę imponujące. 

Pierwsze programy takie jak STUDENT czy ELIZA dały podstawy do pisania kolejnych, 
coraz bardziej rozbudowanych algorytmów, które dziś wykorzystywane są w po-
wszechnie znanych asystentach głosowych (Siri, Alexa, Google). Dzięki NLU (oraz po-
stępom w rozpoznawaniu mowy) możemy usprawniać wiele codziennych czynności: 
zarezerwować stolik w restauracji, zmienić natężenie światła w domu czy dowiedzieć 
się, jaka jest pogoda. Co ciekawe, aż 72%5 osób korzystających z urządzeń głosowych 
twierdzi, że nie wyobraża już sobie swojej codziennej rutyny bez ich użycia. 

4 Źródło: dane własne edrone
5 Źródło: Statista

Oczywiście wciąż zdarza się, że maszyna nie do końca zrozumie nasze polecenie lub 
będzie miała problem z wyłapaniem konkretnego głosu, jeśli będziemy znajdować się 
blisko źródła hałasu – np. dużej grupy ludzi. Jednak jest to stale rozwijana dziedzina 
i z pewnością to, co dzisiaj sprawia kłopoty, wkrótce nie będzie stanowiło problemu. 

Wyszukiwanie głosowe przyszłością e-commerce

Wspominałam wcześniej o Voice Search i jego wykorzystaniu w branży e-commer-
ce. Patrząc na trendy na zachodzie już teraz można przewidzieć, że również polskie 
sklepy internetowe przejdą głosową rewolucję. Dlaczego?

Nie od dziś wiadomo, że choć większość ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych, to 
finalizacja zakupów na desktopie jest na znacznie wyższym poziomie. Dane po-
kazują, że konwersja na komputerach jest na poziomie nieco poniżej 3%, podczas 
gdy na mobile wynik ten to zaledwie 1,3%. Przyczyny utraty tak sporej ilości za-
mówień można doszukiwać się przede wszystkim w źle zaprojektowanym UX czy 
nieodpowiednio ustawionych filtrach. Ponadto, jeśli konsument napotka trudności 
ze złożeniem zamówienia lub wyszukaniem produktu, nie będzie chciał ponownie 
skorzystać z oferty sklepu -- złe wrażenia zostają z nami na długo.
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Dane udostępnione przez Google pokazują, że 63% konsumentów chętniej zrobi 
zakupy w sklepach, które szybko i dokładnie pokażą im propozycje poszukiwanych 
produktów. I tu z pomocą przychodzi Voice	Search. Wykorzystując wyszukiwanie 
głosowe klient może precyzyjnie, w naturalny sposób opisać poszukiwany towar 
i w kilka sekund sprawdzić ofertę sklepu. Co więcej – jeśli do pokazanych wyników 
chciałby coś dopowiedzieć, aby ponownie je wyfiltrować i zobaczyć bardziej szcze-
gółową propozycję, nie musi zaczynać całego procesu od nowa. Dzięki temu zatrzy-
mujesz jego uwagę i zainteresowanie, oddając jednocześnie atmosferę tradycyjne-
go sklepu i rozmowy ze sprzedawcą, w swoim e-commerce. 

Jak wygląda to w praktyce? Popatrzmy na przykład sklepu Ryłko, którego Klienci już 
niedługo będą mogli zacząć testować Voice Search w poszukiwaniu wymarzonych 
butów. Nie będą musieli używać tradycyjnych filtrów - wystarczy kliknąć w ikonkę 
mikrofonu i zacząć opisywać wybrany produkt. 

Sztuczna inteligencja to fascynująca dziedzina i z pewnością warto śledzić 
wszelkie nowinki, które pojawiają się w tym temacie. Co więcej - jeśli rozwiązania 
oparte na AI mogą pomóc w dalszym rozwoju branży e-commerce to nie warto się 
wahać, tylko zacząć testować je, nim zaczną robić to inni. Właściciele e-commerce 
chętni do podejmowania takich wyzwań są bardziej doceniani przez konsumen-
tów i mają większe szanse na wyprowadzenie swojego sklepu na szerokie wody – 
również te międzynarodowe. 

AUTOR:
Marta	Jabłońska

Z wykształcenia dziennikarka i specjalistka od komunikacji. Swoją 
karierę konsekwentnie buduje na pracy ze słowem. Pierwsze 
kroki w karierze stawiała w Public Relations, pisząc dziesiątki 
materiałów prasowych dla agencji takich jak Team Lewis czy 
Grayling. Od kilku lat rozwija swoje umiejętności w marketingu, 
tworząc wszelkiego rodzaju treści - od kampanii SMS, przez 
newslettery po obszerne artykuły eksperckie. W edrone jako 
Senior Content Designer wykorzystuje swoje lekkie pióro do 
dzielenia się wiedzą z właścicielami sklepów internetowych, 
pokazując nowe trendy i możliwe kierunki rozwoju e-commerce.

https://bit.ly/3FfyHNs
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UX W SKLEPIE INTERNETOWYM 
– JAK URATOWAĆ 
PORZUCONE KOSZYKI 
DZIĘKI POZYTYWNYM 
DOŚWIADCZENIOM 
UŻYTKOWNIKA

Jednym	z największych	wyzwań	dla	marek	prowadzących	sprzedaż	online	
jest	sprostanie	rosnącym	wymaganiom	klientów	w kwestii	wygody	i szyb-
kości	dokonywanych	zakupów.	Już	kilka	niedogodności	na	ścieżce	zaku-
powej	może	doprowadzić	do	porzucenia	koszyka	i wyboru	tego	samego	
produktu	u konkurencji.	Dlatego	tak	ważna	dla	poprawy	czynnika	konwer-
sji	jest	dbałość	o pozytywne	doświadczenia	klienta,	czyli	user	experience.

Prawie 70% koszyków w sklepach internetowych zostaje 
porzuconych[1]

Wiele z niesfinalizowanych transakcji wynika ze specyfiki e-sklepów, które działają 
jak otwarte katalogi – często odwiedzający nie są nastawieni na transakcję, ponie-
waż jedynie przeglądają ofertę, porównują ceny i aktualne promocje, a dodanie 
produktu do koszyka traktują jako okazję, aby lepiej się z nim zapoznać.

Niemniej istnieje wiele innych przyczyn porzucenia koszyka, którym można 
zaradzić. Do najczęstszych z nich niezmiennie należą:

 ■ ukryte	koszty,

 ■ 	brak	zaufanych	sposobów	płatności	i dostawy,

 ■ skomplikowana	polityka	zwrotów	i reklamacji.

Mam przekonanie graniczące z pewnością, że wiele osób rozpoczy-

nających działania biznesowe zapomina o tym, że sklep należy nie 

tylko założyć, ale i promować, a przede wszystkim nie zadają sobie 

pytania: „dlaczego akurat u mnie użytkownicy mają robić zakupy”? 

 

67% badanych, jako czynniki, które skłoniłyby ich do częstszego 

robienia zakupów online, wskazuje na niższe koszty dostawy, a 37% 

osób, jako napotykane problemy, podaje wysokie koszty dostawy. 

61% respondentów, robiąc zakupy online, wybiera dostawę do ma-

szyny paczkowej, a 68% oczekuje możliwości zapłaty za zamówienie 

w formie szybkiego przelewu. 

 

Jestem przekonany, że wiele osób intuicyjnie wskazałoby te formy 

dostawy i płatności jako najpopularniejsze, jednak okazuje się, że wiele 

sklepów ma w tym zakresie braki[2]. - Paweł Borowik, vice president of 

business development, Grupa iCEA
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Jednak to nie wszystko. Nie bez znaczenia pozostaje user experience, czyli ogół 
doświadczeń użytkownika, który ma styczność ze sklepem internetowym.

Rosnące znaczenie user experience w e-commerce

Już parę niedociągnięć w funkcjonowaniu witryny internetowej czy zbyt długo 
ładująca się strona mogą skutecznie zniechęcić klienta i doprowadzić do rezygnacji 
z zakupów pomimo dodania produktów do koszyka. A co dalej? Konsument naj-
prawdopodobniej kupi tę samą rzecz u konkurencji, gdzie cały proces transakcyjny 
przebiega sprawnie i dostarcza więcej satysfakcji.

W rzeczywistości wielu porzuconych transakcji można uniknąć dzięki zmianom 
w projektowaniu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Oprócz zadbania o naj-
bardziej oczywiste kwestie, jak wydajność serwerów, przystępne opisy produktów, 
wyraźne zdjęcia czy przyjazną kolorystykę, warto zweryfikować wszystkie elementy 
sklepu, z którymi ma styczność klient.

Główny cel optymalizacji UX to ułatwienie konsumentowi dokonywania zakupów 
poprzez zapewnienie płynnego poruszania się po serwisie, usprawnienie działania 
wyszukiwarki czy wreszcie uproszczenie procesu transakcji.

Pozytywne doświadczenia klienta to korzyści dla biznesu

Korzyści z poprawy UX to przede wszystkim dłuższy czas sesji i po-

wracający użytkownik. Jeżeli zaoferujemy mu sprawdzone rozwią-

zania, jakich doświadcza na innych, autorytetowych witrynach lub 

aplikacjach, wpłyniemy na ludzkie przyzwyczajenia i przyciągniemy 

więcej odwiedzających, którzy spędzą więcej czasu na korzystaniu 

z naszej strony, sklepu lub aplikacji mobilnej. Prowadzić to może do 

lepszych konwersji i większych przychodów dla naszej firmy. 

 

Jeśli UX naszej witryny lub aplikacji jest poprawnie wdrożony, możemy 

uniknąć długiego procesu testów oraz udoskonalania projektu, co wiąże 

się nierzadko z inwestowaniem w długie i żmudne roboczogodziny pracy 

specjalistów. Zadbanie na początku o UX, pomoże skrócić czas opracowy-

wania i obniżyć koszty rozwoju. 

 

Inwestycja w UX może przełożyć się również na niższe koszty wsparcia, 

a także niższe koszty pozyskania klienta. Dobrze opracowany UX może 

przynieść bardzo wysoki zwrot z inwestycji w stosunku do wielokrotnie 

mniejszych środków zainwestowanych w kwestie UX. - Tomasz Czechow-

ski, SEO technical manager w Grupa iCEA
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Jak powinien być budowany UX? Peter Morville – pionier w dzie-

dzinie architektury informacji oraz User Experience zdefiniował 

schemat, w którym opisuje, jaki powinien być produkt „idealny”. 

Model ten został oparty o 7 kluczowych elementów: użyteczność, 

przydatność, wartościowość, dostępność, pożądliwość, łatwość do 

odnalezienia i wiarygodność. Jeśli opracujemy UX, bazując na tych 

elementach, będziemy mieć pewność, że jest on zgodny z założenia-

mi „produktu idealnego”.

Rys. Elementy modelu UX według Petera Morville’a.

Dlaczego klienci porzucają koszyki i jak to naprawić z pomocą UX?

Jeżeli konsumenci odwiedzają sklep internetowy, jednak na którymś etapie zaku-
pów znikają bez śladu lub rezygnują z zakupu, warto sprawdzić, jakie doświadczenia 
serwuje im dany sklep czy aplikacja.

Przyjrzyjmy się najczęstszym błędom dotyczącym user experience, a także dobrym 
praktykom, które zapewnią przyjazną ścieżkę zakupową oraz zminimalizują ryzyko 
porzucenia koszyków.

Chaos na stronie

1. Nieintuicyjny interfejs

Pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie – również w handlu internetowym. In-
terfejs e-sklepu zastępuje klientowi alejki i półki sklepowe. Warto więc zadbać, aby 
mógł poruszać się po sklepie internetowym z łatwością, mógł odnaleźć interesujące 
go produkty i na bieżąco zerkać do swojego koszyka bez gubienia się w sklepie.

Wyróżnianie się na tle konkurencji jest pożądane, jednak kiedy mowa o lokalizacji 
najważniejszych okien i przycisków wyszukiwania – nie komplikuj sprawy, ale 
podążaj za rozwiązaniami, do których klient jest przyzwyczajony. Intuicyjnie okna 
wyszukiwania będzie szukał na szczycie strony, a koszyk będzie najbardziej „pod 
ręką” w prawym górnym rogu.

2. Nieczytelny podział kategorii

Nie wszyscy klienci zaczynają przeglądanie sklepu internetowego od strony głów-
nej – najczęściej trafiają na stronę danej kategorii przez wyszukanie konkretnego 
produktu w Google. Sklepy, które przypominają labirynty, nie zachęcą klienta do 
dokończenia transakcji czy powrotu po pozostawiony koszyk. Z punktu widzenia 
UX niezbędne jest zatem zadbanie o intuicyjną nawigację, aby użytkownik nie miał 
wątpliwości, gdzie się znajduje i którędy trafi na podstronę z interesującą go kate-
gorią produktów. Warto zadbać o czytelne tytuły kategorii, podstron i hierarchię.

3. Nieodpowiednia prezentacja produktów

Z perspektywy user experience fundamentalne znaczenie ma sposób przedstawia-
nia treści na stronie. Do wyboru mamy Infinite scroll lub paginację. Z pierwszym 
rozwiązaniem mamy do czynienia w przypadku strony głównej Facebooka czy 
Instagrama, gdzie „w nieskończoność” przewijamy wyświetlane treści. Taki sposób 
zapewnia większą płynność i nie rozprasza użytkownika koniecznością ciągłego kli-
kania i ładowania nowych stron. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku 
przeglądania listy produktów na urządzeniach mobilnych, gdzie bardziej intuicyjne 
jest scrollowanie. Zastosowanie Infinite scroll przekłada się również na ilość skonsu-
mowanych treści – ciągłe przewijanie to brak „przystanków”, które mogłyby zatrzy-
mać klienta, a kolejna porcja produktów wyświetla się automatycznie.
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Ciągłe przewijanie świetnie sprawdzi się na stronach, które mają utrzymać uwagę 
użytkownika na dłużej i pomóc mu w przyswajaniu jak największej ilości informacji. 
Jednak co ze sklepem internetowym? Tu rodzą się pewne problemy. Ciągłe prze-
wijanie produktów wiąże się z ryzykiem „zgubienia się” na stronie. W przypadku 
przerwania eksploracji trudno jest wrócić do punktu początkowego czy innych 
elementów na stronie.

Z kolei podział listy produktów na podstrony daje klientowi większą kontrolę 
nad procesem wyboru i nawigowania po sklepie. Stronicowanie powinno jednak 
być przemyślane i dostosowane do kanału, ogólnej zawartości produktów w ofercie 
czy rodzaju artykułów i branży – inaczej zaprezentujemy produkty, które przede 
wszystkim mają przyciągać swoją stroną wizualną, a inaczej asortyment, przy wy-
borze którego kluczową rolę odgrywa specyfikacja, opis, dane techniczne czy opinie.

Badania pokazały, że domyślna liczba wyświetlanych produktów na podstronie 
różni się ponad 10 razy w zależności od branży i produktów wyświetlanych na 
liście oraz od tego, czy jest to witryna na komputery stacjonarne, czy na urządze-
nia mobilne[3]. Optymalizując sklep internetowy pod kątem UX, stajemy przed 
wyzwaniem, aby z jednej strony nie przytłoczyć klientów dużą liczbą produktów 
do rozważenia, a z drugiej – nie „szatkować” jej na liczne podstrony, które wyma-
gają przeładowania witryny.

Warto wspomnieć o opcji lazy loading, która umożliwia wczytanie kolejnej porcji 
treści dopiero, gdy klient dotrze do odpowiedniego miejsca na stronie. Takie rozwią-
zanie skróci czas ładowania podstrony i zmniejszy obciążenie witryny, jednocze-
śnie zapobiegając wyświetlaniu zbyt dużej, przytłaczającej liczby produktów.

Które rozwiązanie wybrać? Odpowiedzi należy szukać w źródła, czyli u samych 
użytkowników. Niezbędne jest poznanie ich rzeczywistych potrzeb i sprawdzenie, 
w jaki sposób poszukują danego produktu.

Jeśli strona ładuje się zbyt długo, drzewo kategorii zbudowane 

jest tak, że nic nie można w nim znaleźć, interfejs strony nie będzie 

wspierał użytkownika, a przejście procesu zakupowego będzie 

wymagało zbyt dużego wysiłku, porzucenie koszyka mamy w za-

sadzie gwarantowane. 

Mówi się, że dobry design powinien być niewidoczny. Wręcz niezauważal-

ny. Powinien czynić produkt nie tylko estetycznym, ale przede wszystkim 

zrozumiałym, a wygląd nie powinien odciągać uwagi od funkcji. 

 

W świecie e-commerce mamy jednak do czynienia z pewnym pa-

radoksem. Sklepów internetowych z wyróżniającym się UX-em jest 

wciąż tak mało, że kiedy konsument na taki trafia, od razu to zauwa-

ża. Wyjątkowo dobrze zaprojektowane doświadczenie zakupowe 

wciąż pozwala wyróżnić się na tle licznej konkurencji. Co więcej, 

pomaga budować zaufanie, wpływa na lojalność klientów, prowokuje 

spontaniczne polecenia i generuje pozytywne opinie. - Monika Kona-

rzewska, chief strategy officer, Kreatik

Za dużo rozpraszaczy

Sklep internetowy przepełniony zbędnymi elementami to prosty przepis na po-
rzucony koszyk. Często, chcąc przyciągnąć uwagę klienta, sprzedawcy kumulują na 
stronie zbyt dużą liczbę przycisków CTA, a także pop-upów, informacji o promo-
cjach, ankietach, formularzach, plikach cookies, newsletterach. Nieraz lista filtrowa-
nia produktów również jest zbyt rozbudowana. Nadmiar tych elementów powoduje, 
że klient dłużej szuka interesujących go treści w gąszczu okienek, czuje się przytło-
czony, a w efekcie – rezygnuje z zakupów.

Przykładowo nie ma sensu rozpraszać klienta wyskakującym polem „kod rabato-
wy”, kiedy nie dysponuje on żadnym kuponem. Jeżeli sklep nie prowadzi aktual-
nie żadnych kampanii promocyjnych, warto postawić na automatyczne ukrywanie 
tego okna. Powód? Kupujący, który na dowolnym etapie zakupów zauważy, że 
może otrzymać kod na zniżkę, opuści sklep, aby go wyszukać. Jeżeli jednak go nie 
znajdzie, prawdopodobnie nie wróci już do sklepu.
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Wniosek? Mniej znaczy więcej

Umiar w projektowaniu sklepów internetowych można rozpatrywać 

obecnie na wielu płaszczyznach. Po pierwsze jako umiar w warstwie 

wizualnej. Przemyślany look & feel na całej ścieżce zakupowej oraz 

grafika wspierają użytkownika w samym zakupie, jednocześnie nie 

przeszkadzają zbędnymi reklamami czy wizualizacjami odrywającymi 

użytkownika od zadania – zakupu. 

 

Druga warstwa to umiar w rodzaju/liczbie możliwych interakcji – 

jako środek do osiągnięcia celu. Oznacza to, że ścieżka zakupowa 

jest intuicyjna i łatwa do przejścia – bez zbędnych przycisków do 

naciśnięcia czy pól wyboru do zaznaczenia. Należy pamiętać, że 

ludzki mózg jest w stanie przetwarzać 4 rzeczy jednocześnie (za 

Nelson Cowan), więc zachowanie umiaru wydaje się być nie tyle 

wskazane, co konieczne. 

 

Trzeci typ umiaru to coraz częściej uwzględniane przez projektantów, 

ale też użytkowników, świadome ograniczanie zużycia zasobów, 

wpływające na równowagę środowiska naturalnego. Ten trend 

wydaje się wpływać coraz mocniej na decyzje zakupowe 

konsumentów. - Joanna Tulińska-Ładomirska, UX designer, Kreatik

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU PRZYGOTOWANEGO 
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[1] Baymard Institute, Cart Abandonment Rate Statistics 2022

[2] Gemius, Raport „E-commerce w Polsce 2022”

https://nowymarketing.pl/a/40296,ux-w-sklepie-internetowym-jak-uratowac-porzucone-koszyki-dzieki-pozytywnym-doswiadczeniom-uzytkownika
https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate
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WSZYSCY CIĄGLE  
GONIMY KRÓLICZKA
Ludzie	niezależnie	od	motywacji	chcą	kupować	towary	i korzystać	z usług	
z łatwością,	oczekują	spersonalizowanych	ofert	i dopasowanych	do	sie-
bie	doświadczeń	zakupowych.	Nie	dziwi	więc	fakt,	że	chętniej	kupujemy	
u sprzedawców,	którzy	dbają	o całościowe	doświadczenie	zakupowe,	od	
pierwszego	kontaktu	z marką,	aż	po	obsługę	posprzedażową.	Wydawać	
się	może,	że	dla	sprzedających	jest	to	ciągłe	gonienie	króliczka	opiera-
jące	się	o coraz	większe	zrozumienie	potrzeb	i bolączek	konsumenta,	
współdzielenie	jego	wartości	czy	nawiązywanie	relacji.	Takie	podejście	
prowadzi	jednak	nie	tylko	do	poprawy	usługi	czy	lojalizacji	konsumen-
tów,	ale	również	do	automatyzacji	procesów	i włączaniu	coraz	szerszej	
grupy	odbiorców	w grupę	klientów.	

Kim jest świadomy e-konsument?

Od kilku lat jesteśmy świadkami “narodzin” nowego typu konsumenta, dla które-
go filozofią i wartości marki mają znaczenie. Świadomy e-konsument to taki, który 
rzadziej kupuje impulsywnie, czyli bez uprzedniej refleksji na tym, czy rozważany 
produkt lub usługa faktycznie są mu potrzebne. Jak wynika z raportu Accenture - 
44% konsumentów w Polsce deklaruje, że zrezygnowałoby z zakupu w celu ograni-
czenia konsumpcji. Świadomy e-konsument śledzi komunikację i transparentność 
marki w co najmniej kilku kanałach sprzedaży - tradycyjnym, ecommerce, social 
media - co czyni spójność komunikacji kluczowym czynnikiem budowania lojalno-
ści e-klientów. Ok. 65% konsumentów podczas zakupu zwraca uwagę na autentycz-
ność oraz uczciwość marki w takim samym stopniu jak na cenę. 

Ponadto	powszechny	dostęp	do	mediów	szeroko	opisujących	pogarszającą	się	
kondycję	 naszej	 planety	 wpływa	 na	 poszukiwanie	 przez	 e-konsumentów	 firm	
wspierających	rozwój	gospodarki	obiegu	zamkniętego.	Zarówno	marki	działające	
w obszarze	re-commerce,	jak	i marki	u podstaw	których	leży	sprzedaż	dóbr	z tzw.	
drugiego	obiegu	cieszą	się	coraz	większą	popularnością,	dzięki	swojej	filozofii.	

Aktywna partycypacja w budowaniu kultury reużywalności dóbr jest dla świado-
mych e-konsumentów silnym argumentem - w 2020 roku połowa e-konsumentów 
korzystała co najmniej raz na kwartał z marketplace’u z produktami typu second-
-hand - zarówno częstotliwość, jak i procent ten stale rosną.

Więcej praktycznej i teoretycznej wiedzy o e-commerce znajdziesz w naszym one-
pagerze E-commerce	Insights.

Dobre to za mało?

Opierając się na teorii Daniela Kahnemana o pamiętającej i doświadczającej jaźni, 
możemy w pewnym stopniu zrozumieć dlaczego ludzie szybko przyzwyczajają się 
do dobrego doświadczenia i poprawienie go wymaga nowych bodźców. 

https://kreatik.co/e-commerce-insights/?utm_source=nowy_marketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=art_e-comm_ins
https://kreatik.co/pl/
https://kreatik.co/pl/
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Weźmy na przykład możliwość zamówienia na tablecie butów do przymiarki, kiedy 
po wybraniu towaru, widzimy jak taśma transportuje pudełko z butami, aby osta-
tecznie obsługa sklepu podała nam je do przymiarki. Doświadczająca jaźń doświad-
cza przyjemnej i ciekawej sytuacji, a pamiętająca zapamiętuje to doświadczenie 
jako bardzo dobre. Kiedy taka sytuacja powtarza się kilkukrotnie, jaźń pamiętającą 
nie ma nowych stymulantów do pamiętania i dobre doświadczenie staje się normą. 
Aby “przebić” zapamiętane musimy doświadczyć czegoś zaskakująco wyjątkowego. 
W ten sposób chcąc podbijać doświadczenia ciagle za nimi gonimy. 

Jeśli	jednak	doświadczenie	jest	nieprzyjemne	i wywołuje	negatywne	emocje	to	
z dużo	większym	prawdopodobieństwem	zostanie	ono	zapamiętane	na	dłużej	
niż	 każde	 inne	 doświadczenie	 pozytywne.	 Jest	 niemal	 pewne,	 że	 większość	
negatywnych	komentarzy	pozostawionych	przy	okazji	 zakupu	wynika	właśnie	
z łatwości	z jaką	nieprzyjemne	odczucie	zapada	w pamięć,	a nie	dlatego,	że	sklep	
dostarcza	jedynie	złe	doświadczenia.

Warto wiedzieć, że ludzie najlepiej pamiętają momenty kulminacyjne doświadcze-
nia oraz ich zakończenie. To dobra wiadomość dla właścicieli sklepów, bo pozo-
stawia przestrzeń do modelowania doświadczenia i strategicznego podejścia w co 
warto inwestować i na jakim etapie. Bardzo dobry User Experience w e-commerce 
jest już koniecznością, a nie tylko dobrą praktyką. 

Omnichannel

O ile podejście multichannel - wielokanałowe podejście do procesu sprzeda-
ży wykorzystuje wiele kanałów do uzyskania kontaktu z klientem i jest krokiem 
w walce o doświadczenia, tak wszechkanałowość (omnichannel) pozwala na 
rozszerzenie wielokanałowości i “zanurzenie” klienta w doświadczaniu marki. 
Taka koncepcja świadomie i dobrze wykorzystana, pomoże zaprojektować nie 
tylko lepsze doświadczenia, ale przynosi wymierne korzyści samemu konsumen-
towi ułatwiając przechodzenie między kanałami w trakcie procesu zakupowego, 
jak również ułatwia wykonanie zadania - czyli zakup. Dla sprzedającego jest zaś 
zwiększeniem szansy wykorzystania wielu kanałów do utrzymania klienta na dro-
dze do finalizacji procesu zakupowego.

Poniżej przedstawiamy 5 niezbędnych elementów dobrego 
doświadczenia omnichannel:

 ■ Wygoda - w obecnych czasach to podstawa dobrego doświadczenia.

 ■ Spójność - zachowana między kanałami wzmacnia zaufanie i wizerunek marki.

 ■ Trafność - personalizacja, dopasowanie do kontekstu, zachowania i preferen-
cji, najlepiej w czasie rzeczywistym

 ■ Empowerment - wspieranie klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji 
zakupowych zwiększa liczbę tych lojalnych oraz ROI

 ■ Zwinność - biznes oraz jego narzędzia i systemy powinny być w stanie do-
strzegać zmiany w zachowaniach zarówno konsumentów jak i samego rynku 
i zwinnie na nie reagować.
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Patrząc na to szerzej dostrzec można, że sam sklep e-commerce to tylko kawałek 
tej układanki w budowaniu doświadczeń, a te lepsze i wyjątkowe ukryte są również 
w innych elementach.

O co jeszcze warto zadbać poza doskonałym sklepem na 
stronie www?

 ■ obsługa posprzedażowa - klient najlepiej pamięta koniec doświadczenia!

 ■ obsługa klienta - wsparcie na każdym etapie sprzedaży

 ■ bezpieczne płatności - nie pozwól klientowi wątpić w bezpieczeństwo transakcji

 ■ dogodna forma płatności - pozwól klientowi wybrać rodzaj płatności, do 
której przywykł

 ■ dogodna forma dostarczenia towaru - daj wybór przewoźnika lub różne 
opcje odbioru

 ■ przyjazny zwrotu towaru - możliwość łatwego i taniego zwrotu może być 
ostateczną motywacją do podjęcia decyzji o zakupie

 ■ opakowanie - wydawałoby się, że to drobiazg, ale jego wielkość, kształt, do-
pasowanie do przesyłanego towaru i gotowość do reużycia jest dla klientów 
bardzo ważna

 ■ płynność komunikacji - zadbaj o możliwość komunikacji w dogodny dla 
klienta sposób

Odpowiedzialność społeczna, klucz do długotrwałej relacji

Badania przeprowadzone przez Harvard Business Review wskazują, że pozyskanie 
nowego klienta, jest od 5 do 25 razy droższe niż utrzymanie aktualnego. W świetle 
przytoczonych wyników zwiększenie wskaźnika retencji wydaje się jeszcze pilniej-
szym wyzwaniem. 

Współczesny e-konsument zwraca uwagę na to, czy integralną częścią filozofii 
marki jest CSR - odpowiedzialność społeczna. 67% e-kupujących bierze pod uwagę, 
czy marka aktywnie uczestniczy w działaniach sprzyjających środowisku. Projektu-
jąc doświadczenie w e-commercach mamy coraz więcej możliwości zadresowania 
dowodów na zrównoważone działania.

 ■ Ekologiczna formę dostarczenia przesyłki - 65% e-konsumentów jest w sta-
nie skorzystać przy zakupie z innego serwisu, jeśli będzie oferował wybór 
opcji zrównoważonej dostawy.

 ■ Opisy produktowe, z parametrami i zdjęciami produktów - szczera i kom-
pletna charakterystyka produktów zmniejsza prawdopodobieństwo zwrotu 
produktu - co za tym idzie ogranicza ślad węglowy wyprodukowany przez 
łańcuch logistyczny odpowiedzialny za transport zwróconych produktów.

 ■ Łatwo dostępny skład produktu - ponad połowa e-konsumentów bierze w pro-
cesie zakupowym pod uwagę skład produktu oraz jego certyfikacje ekologiczne.

 ■ Namacalny dowód działań SD i CSR - sklepy ilustrujące w liczbach zaanga-
żowanie w projekty zrównoważone i odpowiedzialne społeczne notują do 14% 
wzrostu konwersji na przestrzeni 5 tygodni od momentu wdrożenia na stronie 
sekcji prezentującej dane o działaniach SD i CSR.
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 ■ Transparentny opis procesu wytwarzania i dostarczania produktu - coraz 
większy procent e-konsumentów weryfikuje sposób wytwarzania produktów 
i od jego przebiegu również warunkuje podjęcie decyzji zakupowej. Marki 
dbające na etapie produkcji o środowisko wypadają lepiej w oczach klientów 
- 49% kupujących kosmetyki w sieci, bierze pod uwagę czy produkcja odbywa 
się bez szkody dla zwierząt.

 ■ Zaangażowanie w rozwój gospodarki cyrkularnej - klienci chętniej kupują 
produkty marek, które aktywnie uczestniczą w budowanie kultury gospodarki 
obiegu zamkniętego - ponad 60% konsumentów zadeklarowało gotowość 
wyboru marki oferującej refilling kosmetyków, czyli ich ponowne uzupełnianie 
celem ograniczenia produkcji plastiku. Warto więc projektując doświadcze-
nie w sklepie tworzyć funkcjonalności wspierające tego typu inicjatywy np. 
poprzez odsyłanie pustych opakowań przez e-sklep.

Wszystkie powyższe aktywności wdrożone podczas projektowania doświadczenia 
użytkownika w e-commercie z pewnością się opłacą. To o czym należy pamiętać, to 
że wdrażanie CSR w kulturę marki jest procesem wielopoziomowym i długotrwałym 
tak samo jak budowanie relacji z konsumentem opartej na zaufaniu. ROI z imple-
mentacji CSR i SD należy traktować długoterminowo - dowodem tego są wyniki 
badania “Corporate Social and Financial Performance: A Meta-Analysis,”. Więcej 
o wskaźnikach i strategii marketingowej w e-commerce przeczytasz TUTAJ.

Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom e-klientów warto udoskonalać doświadcze-
nie regularnie - aktualizować małe wycinki procesu zakupowego, poznawać swo-
ich klientów, regularnie sprawdzać wyniki po to by stale podnosić jakość doświad-
czenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projektowaniu koniecznie odwiedź 
naszą stronę!

AUTORZY:
Antoni	Leśniewski 
UX Team Leader

Zajmuje się doprecyzowaniem potrzeb i rozwiązywaniem 
problemów użytkowników oraz biznesu w ramach 
projektowanych narzędzi cyfrowych.

Joanna	Tulińska-Ładomirska 
UX Designer

Pracuje przy produktach cyfrowych od momentu pierwszego 
pomysłu, aż po wdrożenie. Bada, wizualizuje, rozmawia. Nie boi 
się zmian i improwizacji. Obrończyni dostępności oraz fanka 
frameworku Jobs To Be Done. 

https://kreatik.co/e-commerce-marketing-way-to-success-in-online-sales/?utm_source=nowy_marketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=art_tutaj
https://kreatik.co/?utm_source=nowy_marketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=art_strona
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ZMIANA W SPOSOBIE 
KONTAKTU Z KLIENTEM 
E-COMMERCE. WZROST 
ZNACZENIA KOMUNIKACJI 
OMNICHANNEL.

Ostatnie	2	lata	odcisnęły	piętno	na	kondycji	rynku	e-commerce	w Polsce.	
Pandemia	zamknęła	nas	w domach	i zwolniła	nieco	nasze	życie.	Paradok-
salnie	dla	sklepów	online	świat	przyspieszył	i nabrał	nieznanego	do	tej	
pory	tempa.	Lockdown	zmusił	wiele	stacjonarnych	sprzedawców	do	zmia-
ny	lokalizacji.	Z dnia	na	dzień	musieli	przenieść	swój	biznes	do	wirtualnej	
rzeczywistości.	Mimo	iż	dziś	w 2022	roku	sklepy	stacjonarne	mogą	działać	
tak,	jak	przed	pandemią	to	jednak	znaczna	część	z nich	pozostała	w Inter-
necie.	Jak	pokazuje	raport	PwC	w latach	2019-2020	sprzedaż	dóbr	online	
w Polsce	zwiększyła	się	o prawie	35%.	Prognozy	mówią,	że	rynek	e-com-
merce	będzie	stale	rosnąć	i do	2026	roku	osiągnie	wartość	162	mld	zł.1 Nie 
ma	co	się	dziwić,	konsumenci	szybko	przyzwyczaili	się	do	wygody,	jaką	
jest	robienie	zakupów	online,	kupowania	bez	konieczności	wychodzenia	
z domu	i możliwości	zwrotu	bez	większego	wysiłku.	

Wydawać by się mogło, że sklep online to przepis na sukces. Niekoniecznie – wiele 
tworzonych na szybko w pandemii e-commerców nie przetrwało. Dlaczego? Za-
pewne czynników mogło być kilka. Jednak patrząc na to, jak bardzo świadomym 
i jednocześnie wymagającym klientem jest konsument online oraz jak bardzo 
różni się od klienta stacjonarnego, trudno oprzeć się wrażeniu, że nowopowstałe 
sklepy internetowe po prostu mogły nie być na to przygotowane. 

1  Źródło: Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego, Raport PwC, 2021

Z drugiej strony pojawili się też starsi wiekowo konsumenci z małym doświadcze-
niem w zakupach online, którzy z kolei potrzebowali dużego wsparcia w przejściu 
przez cały proces, co także mogło stanowić wyzwanie dla e-commerce. 

Customer experience – klient dyktuje warunki 

Coraz częściej te same lub bardzo podobne produkty w zbliżonych cenach znaj-
dziemy w wielu różnych sklepach online. Czym zatem kierujemy się przy wybo-
rze tego konkretnego? Doświadczeniem zakupowym, czyli customer experience. 
To jak zostaliśmy potraktowani jako klient jest obecnie jednym z ważniejszych 
wskaźników określających sukces w branży e-commerce. Mam wrażenie, że w „po 
pandemicznej rzeczywistości” doświadczenie klienta stało się jeszcze ważniej-
sze i w dużej mierze sprowadza się do tego, w jaki sposób marka komunikuje się 
ze swoimi konsumentami i jak silną więź potrafi z nimi stworzyć. Nie chodzi tutaj 
wcale o piękne komunikaty, ale przede wszystkim o sposób i kanał komunikacji. 
Co więcej, konsumenci w dobie powszechnej cyfryzacji i social mediów oczekują 
możliwości szybkiego kontaktu. Jak pokazuje raport Izby Gospodarki Elektronicz-
nej ponad połowa internautów oczekuje, że marka odpowie na ich pytanie w ciągu 
maksymalnie 3 godzin. 25% klientów ma jeszcze mniejszą cierpliwość i pozosta-
wia firmom maksymalnie godzinę na komunikat zwrotny. 

https://www.tidesoftware.pl
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Ponad 60% konsumentów oczekuje też dostępności firm w mobile. 2 W obliczu 
tak wysokich wymagań, standardowe formy kontaktu jak mail, czy telefon, które 
najczęściej pojawiają się na stronie sklepów online to za mało. 

Omni-komunikacja kluczem do zrozumienia klienta 

Co to jest omnichannel? To po prostu wchodzenie w interakcję z klientem poprzez 
zestaw zintegrowanych ze sobą różnych kanałów komunikacji. Celem jest zebranie 
jak największej ilości informacji o swoim konsumencie, po to by móc wykorzystać 
je do poprawy obsługi klienta i zwiększenia jakości customer experience. W skle-
pach stacjonarnych droga klienta do zakupu jest prosta: przyjechałem – zobaczy-
łem – kupiłem. W przypadku e-commerce potrzebujemy około 10. punktów stycz-
ności z daną marką, by móc podjąć decyzję zakupową. Co to oznacza w praktyce? 
Klient zanim naciśnie „kup” wcześniej musi zobaczyć naszą reklamę w Internecie, 
przeczytać newsletter na mailu, dostać kod rabatowy w wiadomości SMS, prze-
czytać post w social mediach, zobaczyć relację u swojego ulubionego influencera, 
odwiedzić stronę internetową, może nawet przeczytać artykuł na naszym blogu, 
zobaczyć katalog naszych produktów w wiadomości WhatsApp, czy zasięgnąć 
porady konsultanta na naszej infolinii. Wszystko po to, by dodać produkt do koszy-
ka, zrezygnować z zakupu na chwilę i wrócić do niego, gdy otrzyma powiadomienie 
o porzuconym koszyku w mailu, wiadomości MMS albo w komunikatorze Messenger 
lub WhatsApp. Ta droga jest zdecydowanie dłuższa i bardziej kręta.

Kanał komunikacji omnichannel zgodny z preferencjami klienta 

Jeśli dodamy do tego preferencje kanałów komunikacji w zależności od wieku 
klienta, to robi się jeszcze bardziej pod górę. Nikogo nie dziwi, że pokolenie Z sta-
wia na komunikację w social mediach i często robi zakupy mobilnie. Pokolenie 
Y, czyli Milenialsi są nadal wierni wymianie e-maili i chętnie dokonują zakupów 
online na smartfonie, laptopie.3 Kolejne starsze pokolenia wybierają sprawdzoną 
formę kontaktu telefonicznego oraz e-mail. Aby zagospodarować jak najwięcej 
okazji do styczności konsumenta z naszą marką, warto łączyć 2-3 kanały komuni-
kacji preferowane przez daną grupę wiekową. Komunikacja głosowa wciąż stanowi 
łącznik przeszłości z przyszłością. 

2  Źródło: Raport „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2022” zrealizowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej przez firmę badawczą Mobile Institute.
3  Gemius “E-commerce w Polsce 2020” 

W obsłudze klienta można połączyć ją z innymi kanałami np. wysyłając w wiado-
mości SMS, MMS, Messenger, czy WhatsApp podsumowanie ustaleń telefonicz-
nych konsultanta z klientem. 

Zarządzając BOK warto rozważyć przejście na komunikację, która nie wymaga sta-
łego udziału pracowników i jest dostępna 24h, jak np. automatyczne odpowiedzi 
na Messengerze, czy w okienku czatu na stronie sklepu online. WhatsApp również 
daje firmom możliwość stworzenia dedykowanych narzędzi do automatyzacji, 
sortowania i szybkiego odpowiadania na wiadomości klientów. Konsumenci chcą 
mieć możliwość kontaktu ze sklepem wtedy, gdy mają na to czas, a nie wtedy kie-
dy sklep jest czynny. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zwiększamy jakość 
doświadczenia klientów z marką, ale także optymalizujemy koszty i dodatkowo 
zaoszczędzamy czas. 

Wykorzystanie omnichannel dla e-commerce w praktyce 

Jak stworzyć strategię komunikacji omnichannel w e-commerce? Zasada jest prosta 
– komunikuj się z każdym konsumentem, a nie z grupą osób! Wysyłając bezpośrednie 
wiadomości o spersonalizowanej treści dajemy klientom odczuć, że treść jest tylko do 
nich. To wzbudza zaufanie do marki i pozwala nawiązać z nią bliższą więź. Jeśli posia-
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damy takie dane, jak data urodzenia i imię klienta możemy zaskoczyć go spersonali-
zowanym komunikatem z imiennym kodem rabatowym z okazji urodzin lub imienin. 
Nie trzeba pisać oddzielnych wiadomości, wystarczy skorzystać z rozwiązań do budo-
wy baz wysyłkowych bez limitu rekordów i z wbudowanymi słownikami imion. Dzięki 
temu możemy automatycznie profilować wiadomości SMS w trakcie ich tworzenia.

Możesz zbierać kolejnych subskrybentów newslettera poprzez MMS i mail, przekie-
rowywać z SMS na stronę www lub przekazywać połączenie z wiadomości głosowej 
(VMS) na infolinię. Co więcej, promując swoją nową ofertę możesz wysyłać maila 
do wszystkich swoich klientów, a przypomnienie SMS np. po tygodniu tylko do tych, 
którzy nie otworzyli maila. 

Ciekawą formą komunikacji z klientem są wiadomości WhatsApp. Aplikacja ta jest 
bardzo popularna w komunikacji prywatnej, ale w biznesowej wciąż pozostawia 
pole do eksploatacji. WhatsApp Business daje wiele możliwości wykorzystania 
komunikatora w kontakcie z odbiorcą, zarówno w celach obsługi klienta, jak również 
w komunikacji marketingowo-sprzedażowej. W wiadomościach WhatsApp możemy 
wysyłać praktycznie wszystko to, co przez SMS, czy mail oraz więcej, np.: spoty vi-
deo z nowej kampanii, zdjęcia, instagramowe reels, wiadomości z kodami rabatowy-
mi, linki do promocji, lokalizację, pliki oraz wiadomości interaktywne z przyciskami 
akcji. Niedawno WhatsApp uruchomił funkcję katalogów, które pozwalają zaprezen-
tować produkty danej marki bezpośrednio w aplikacji. Dzięki nim proces zakupowy 
w e-commerce może być jeszcze bardziej przyjazny dla klienta. 

Wszystkie te rozwiązania omnichannel zwiększają efektywność działań komu-
nikacyjnych, marketingowych i sprzedażowych. Dając konsumentom możliwość 
interakcji z naszą marką za pomocą wielu zintegrowanych ze sobą kanałów komu-
nikacji, podnosimy poziom customer experience w naszej firmie. A to jak wspomi-
nałam na początku jest obecnie jeden z ważniejszych czynników wpływających na 
sukces w branży e-commerce. 

Jak zacząć komunikację wielokanałową w e-commerce?

Chcąc uzyskać największe korzyści z komunikacji omnichannel warto wybrać 
dostawcę, który zapewnia integrację wielu kanałów komunikacji na jednej	dedy-
kowanej	platformie	typu	CPaaS (Communications Platform-as-a-Service) lub 
z aktualnymi systemami firmy przez api. Dzięki temu mamy możliwość zarządzania 
wszystkimi kanałami wysyłek: SMS,	MMS, WhatsApp, Messenger, email, VMS oraz 
obsługą	infolinii z jednego miejsca dostępnego w chmurze. Nie musimy rozdrab-

niać się na współpracę z kilkoma dostawcami, dzięki czemu zyskujemy czas i do-
datkowe oszczędności w budżecie. Dla doświadczonych dostawców takich, jak Tide 
Software wdrożenie rozwiązań omnichannel dla e-commerce to szybki proces. Fir-
ma wprowadza klienta w proces krok po kroku, dostosowując się do jego preferencji 
o potrzeb biznesowych. 
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Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Od ponad 
10 lat zawodowo zajmuje się budowaniem strategii komunikacji 
marek z klientami. Aktualnie w Tide Software odpowiada za 
komunikację firmy i edukuje rynek na temat zalet nowoczesnych 
rozwiązań komunikacji omnichannel dla biznesu. Wcześniej 
związana z komunikacją w branży e-commerce i retail. Wolne 
chwile spędza wspólnie z bliskimi i praktykując jogę.

https://www.tidesoftware.pl/platforma-tide-2-0
https://www.tidesoftware.pl/platforma-tide-2-0
https://www.tidesoftware.pl/masowa-wysylka-sms
https://www.tidesoftware.pl/whatsapp-business
https://www.tidesoftware.pl/infolinia
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JAK DIGITAL ZMIENIŁ 
BRANDING

Piet	Mondrian,	holenderski	pionier	sztuki	abstrakcyjnej,	jest	cenionym	
i popularnym	twórcą	XX	wieku.	Jego	prace	są	powszechnie	znane	
i weszły	głęboko	do	popkultury.	Z okazji	150.	urodzin	Mondriana	Muzeum	
w Dusseldorfie	zorganizowało	wystawę	retrospektywną	„Mondrian	
Evolution”.	Jeden	z obrazów	kompozycja	„New	York	City	1”,	który	został	
pokazany	podczas	ekspozycji,	składa	się	z poziomych	oraz	pionowych	
czerwonych,	żółtych	i niebieskich	pasków.	Praca	po	raz	pierwszy	
wystawiona	została	w nowojorskim	MoMA	w 1945	roku,	aby	ostatecznie	
w 1980	roku	zawisnąć	w muzeum	w Niemczech.	Bliźniaczy	obraz	artysty	
z tego	samego	okresu,	który	powstał	w technice	olejnej,	wisi	obecnie	
w Centre	Pompidou	w Paryżu.	Jak	poinformowała	kuratorka	Susanne	
Meyer-Büser	z Nordrhein-Westfalen,	dzieło	z Dusseldorfu,	które	wygląda	
niemal	identycznie	jak	to	z Paryża,	w 1944	roku,	zostało	obrócone	o 180	
stopni.	Oznacza	to,	że	obraz	w obu	miejscach,	wisiał	do	góry	nogami	
ponad	70	lat.	Jak	doszło	do	tego	odkrycia?	Dowodem	w sprawie	okazała	
się	być	fotografia,	którą	wykonano	po	śmierci	artysty	w jego	pracowni.	
Koncentracja	pasów	znajduje	się	na	górnej	krawędzi	–	dokładnie	tak	
samo,	jak	w przypadku	obrazu	olejnego	z Paryża.	Jak	to	się	stało,	że	dzieło	
stało	na	wystawach	w zupełnie	innej	orientacji?	

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku określenia błędnej orientacji „New York 
City 1” przez dwa niezależne zespoły ekspertów, tak generyczne postrzeganie bran-
dingu, które fundamentalnie ewaluowało dzięki mediom cyfrowym, wymaga innego, 
znacznie szerszego spojrzenia. 

Większość firm prowadzi transakcje sprzedaży, w których sprzedaż odbywa się w in-
nych miejscach, aniżeli własna strona internetowa. Dlatego bardzo trudno jest ustalić, 
jaki jest ROI dla prowadzonej przez nas aktywacji digital, w szczególności, kiedy anga-

żujemy media społecznościowe. „Budowanie marki” lub „świadomość marki” to terminy 
często używane jako cel pracy, w której prawdziwe cele nie są do końca jasne lub nie 
zostały poprawnie zdefiniowane. Czym właściwie jest marka w cyfrowym świecie? Jak 
pokazać jej wpływ na wynik finansowy, stosując jakie strategie można go osiągnąć i co 
najważniejsze – jak można mierzyć jej kondycję i nieustannie ulepszać? 

Zmierzch pasywnej komunikacji

Cyfryzacja doprowadziła do dwukierunkowej komunikacji między markami a konsu-
mentami – media społecznościowe dały możliwość prowadzenia dialogu bezpośred-
nio z markami, z których korzystamy na co dzień. W rzeczywistości większość komu-
nikacji za pośrednictwem mediów cyfrowych nie dotyczy już samej marki i odbywa 
się bezpośrednio między konsumentami. Wystarczy spojrzeć na strony z recenzjami, 
takie jak Booking.com, aby zdać sobie sprawę, że to, co mówią o nas konsumenci, jest 
ważniejsze niż to, co my mówimy o sobie. 

Kiedy	 zaryzykujemy,	 mówiąc,	 że	 branding	 nie	 dotyczy	 identyfikacji	 wizualnej	
ani	logo,	większość	zastygnie	w bezruchu,	niczym	widownia	w scenie	z „Zapachu	
Kobiety”,	 gdy	 pułkownik	 Frank	 Slade	 występuje	 w  obronie	 Charlie	 Simms’a.	
W  mojej	 ocenie,	 nie	 oznacza	 to,	 że	 te	 komponenty	 nie	 są	 ważne,	 ale	 stały	 się	
coraz	 mniej	 znaczącą	 częścią	 bardziej	 skomplikowanego	 krajobrazu.	 Logo	 oraz	
wizualne	aspekty	projektu	witryny	z pewnością	będą	miały	wpływ	na	percepcję	
konsumentów	marki	i nie	wolno	im	umniejszać.	

Witaj w połączonym świecie

Rzeczywistość jest jednak taka, że w naszym „połączonym” świecie, w znacznie 
bardziej skomplikowany sposób niż to miało miejsce wcześniej, budujemy nasze 
doświadczenia z markami. Liczba różnych punktów styku online (punktów, w których 
konsumenci wchodzą w interakcję z nurtującą ich potrzebą, produktem lub organi-
zacją – bezpośrednio przez stronę internetową lub aplikację, pośrednio przez stronę 
wyników wyszukiwania lub dyskusję w mediach społecznościowych), które wyko-
nujemy przed dokonaniem zakupu – nieustannie rośnie. Wyzwanie polega na tym, 
że w cyfrowym świecie nie zawsze wiadomo, kiedy i gdzie to jest. Według badania 
„Navigating Online Consumer Behavior: 2022 E-Commerce Shopping Trends 70%” 
kupujących odwiedza od 2 do 4 witryn przed dokonaniem zakupu. W przypadku dóbr 
luksusowych lub produktów z kategorii whole life proces zakupowy może przecią-

https://www.dragonrouge.com/pl/


49 e-commerce 2022/2023

gnąć się nawet od kilku do kilkudziesięciu wizyt. Ostatnia strona, którą odwiedza 
shopper, jest niezwykle cenną informacją szczególnie podczas procesu identyfika-
cji porzuconych koszyków. Ścieżka zakupowa coraz bardziej się wydłuża i wiedzie 
przez różne kanały sprzedażowe. Patrząc tylko na kanały cyfrowe, ostatni zakup do-
konał się w jednym kanale – online lub mobilnym – w 66% przypadków. Oznacza to, 
że 1/3 zakupów wiązała się z przechodzeniem z jednego kanału do drugiego (Bada-
nie: „Porzucony e-koszyk” N=1130) Stwarza to nowe możliwości dotarcia do konsu-
menta, a z drugiej strony, także zwiększa ryzyko utracenia go na którymś z etapów 
i w którymś z kanałów, którym marka nie „zaopiekowała się”. 

W Dragon	Rouge	takim	projektem,	jakże	szalenie	wymagającym	w tym	obszarze,	
był	 zdecydowanie	 InPost, który z  jakiegoś powodu skradł serca Polaków 
(424,3	mln	paczek	w 2021).	Osiągnięcie	takich	efektów	było	możliwe	tylko	wtedy,	
kiedy	 odkryliśmy,	 że	 od	 nadania	 przesyłki	 do	 jej	 fizycznego	 odbioru,	 istnieje	
szereg	mikrookazji,	w których	marka	może	prowadzić	angażującą	komunikacją	
podszytą	 naszymi	 pozytywnymi	 emocjami	 odbiorcy.	 Ich	 odpowiednie	
zmapowanie	 i  poprowadzenie	 narracji,	 której	 kulminacyjnym	momentem	 jest	
podjęcie	 przesyłki,	 stało	 się	 przewrotnie	 znacznie	 ważniejsze,	 aniżeli	 sama	
przesyłka.	Dlatego	tak	chętnie	każdego	dnia	wyruszamy	do	„zaprzyjaźnionych”	
paczkomatów.	 Kwestią	 poboczną,	 która	 może	 być	 ważna	 w  przypadku	 tego	
biznes	 case’u,	 jest	 fakt,	 że	 udało	 się	 osiągnąć	 taki	 cel	 bez	 dużych	 nakładów	
komunikacyjnych.	 Wystarczyło	 wygenerowanie	 odpowiedniej	 skali	 w  oparciu	
o pozytywne	UX	oraz	niezwykle	impaktowy	endorsement.	

Czyj to koszyk?

Porzucanie koszyków to zjawisko powszechne – co trzeci Polak przerywa swoje 
zakupy w internecie i tylko co trzeci internetowy koszyk zakupowy jest opłaca-
ny od razu. Pozostałe albo pozostają nieopłacone, albo konsument wraca do nich 
po jakimś czasie, żeby dokończyć zakup. 40% internautów deklaruje, że opłacenie 
koszyka zależy od okoliczności, a 23% generalnie nie opłaca go za pierwszym razem. 
Skłonność do pozostawiania koszyka bez opłacenia jest bardzo podobna wśród 
kobiet i mężczyzn i nie wykazuje korelacji z wiekem konsumentów, bez znaczenia, 
czy uznają się za shopperów analitycznych, czy impulsywnych. Zjawisko nieopła-
cania koszyka zakupowego jest jeszcze silniejsze podczas zakupów na urządze-
niach mobilnych, na których za produkty dodane do koszyka płaci 32% badanych 
(w przypadku e-zakupów 37%). Szalenie istotnym z punktu widzenia digital bran-

dingu będzie tu digital shelf performance i rozróżnienie w e-commerce wizyty od 
sesji. Wizyta to zbiór sesji. Użytkownik podczas jednej wizyty na stronie sklepu 
jest w stanie wygenerować wiele sesji, np. oglądając różne indeksy produktowe. 
Dla identyfikacji np. porzuconych koszyków nie będzie istotne, ile sesji rozpoczął, 
ale to, ile wizyt odbył i czy podczas wyniesionej sumy doświadczeń zbudowała się 
harmonijna oferta wartości sklepu lub danej marki. Nie powinno nikogo dziwić, że 
użytkownicy bardzo rzadko dokonują zakupu podczas pierwszej wizyty w sklepie. 
Co za tym idzie, uruchamianie działań retargetingowych skoncentrowanych na 
porzucone koszyki bez zdefiniowania person zakupowych i szkatułkowej analizy ich 
przyzwyczajeń zakupowych, to nic innego, jak wyrzucanie pieniędzy z helikoptera. 
Pierwszym krokiem analizy zawsze powinno być wygenerowanie benchmarku, ile 
średnio wizyt na stronie potrzebują użytkownicy naszej marki, aby sfinalizować za-
kup. Dlatego np. w ekosystemie Meta, zamiast zwiększonej ilości formatów, znacznie 
efektywniejsza w kampaniach taktycznych okaże się dywersyfikacja komunikatów 
rotujących benefity emocjonalne i racjonalne oraz brand image. 

Powiedz mi jak kupujesz

Ogromna liczba opcji kupowania online oznacza jednak, że nie dysponujemy obec-
nie pewnym sposobem, aby dokładnie zgłębić konkretny pattern, w jaki sposób 
konsumenci odkrywają produkty danej marki lub co będą dalej będą z nimi robić. 
Nie tylko poszukujemy coraz większej ilości źródeł informacji, ale co ważniejsze – 
w odmienny sposób przypisujemy im własne zaufanie. 

Reasumując	 czasy,	 gdy	 marketing	 polegał	 na	 oddaniu	 produktu	 w  ręce	 celebryty	
w  lśniącej	 30-sekundowej	 reklamie	 TV	 i  przeformatowywania	 key visuala	 pod	
komunikację	digital	w przeświadczeniu	o jej	impaktowości,	mamy	już	dawno	za	sobą.	.

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że fundamentalna zmiana w myśleniu 
marek, która oznaczała rezygnację z pasywnej komunikacji na rzecz prowadzenia 
dialogu z konsumentem, spowodowała, że tradycyjne podejście do brandingu wy-
daje się passé. Musimy wszakże zrozumieć, że chociażby sposób frazowania w wy-
szukiwarkach, konsumpcja mediów społecznościowych, czy zwyczajna nawigacja 
w urządzeniach mobilnych, wpływają na postrzeganie marek przez zdefiniowane TG 
oraz to, jak to finalnie wpływa na prawdopodobieństwo zakupu naszych produktów. 
Media cyfrowe oznaczają, że rozmowa nie jest już jednokierunkowa. Jako konsu-
ment mam możliwość kwestionować, zadawać pytania i wypracowywać obraz marki 

https://www.dragonrouge.com/pl/work/inpost/
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odarty z pięknych ujęć świata, który być może nigdy nie istniał. Zobaczymy wtedy 
markę taką, jaka jest naprawdę. Dla marek, takich jak np. erli.pl, których strategia 
zakładała inteligentne skopiowanie architektury allegro.pl, oraz komunikacji z wy-
korzystaniem Macieja Stuhra, może to być nawet przerażające. 

Demokracja marek

Konsumenci zwracają się do marek jako ich mistrzów; to narodziny brand democracy. 
Podejście, którego trudno jest nie doświadczyć sprawia, że łatwiej jest sprawić, by 
marka działała w sprawach, na których zależy nam konsumentom, aniżeli głosować 
na innego „nieskutecznego polityka”. Marka może wiele zrobić, aby spełnić te ocze-
kiwania – od usprawnienia łańcucha dostaw, po przekonanie kupujących do zmiany 
zachowań. Marki są obecnie wypychane poza ich cele biznesowe, aby stać się pro-
motorami lepszego społeczeństwa. To nowa relacja między organizacją a konsumen-
tem – zakup opiera się na chęci marki do życia zgodnie z jej wartościami, działania 
w określonym celu, a jeśli to niezbędne, przejście do działania. Prawie dwie trzecie 
konsumentów wybiera, zmienia lub bojkotuje markę w oparciu o jej stanowisko 
w kwestiach społecznych. Ten sposób myślenia zalewa obecnie pokolenia i wybrane 
grupy wiekowe. Konsument uważa, że marki są najskuteczniejszą siłą do zmiany. 77% 
respondentów zgadza się, że marki mogą zrobić więcej niż rząd, aby rozwiązać pro-
blemy społeczne, a blisko 50% twierdzi, że marki mają lepsze pomysły od rządzących 
(2022 Edelman Trust Barometer). To zmienia nie tylko digital branding, ale redefiniuje 
w znaczący sposób cały marketing. Stanowisko marki skłania do tego samego zamia-
ru zakupowego, co promocja cech produktu, nowego wyważenia racjonalnych i emo-
cjonalnych benefitów marki. Zauważmy, że stanowisko marki w wybranym dyskursie, 
przyczynia się do większej ilości rozmów w grupach i organicznej potrzebie promo-
wania marki, aniżeli klasyczna komunikacja produktowa. Może w niektórych organi-
zacjach, to co powiem, zabrzmi jak herezja, ale najlepszym ambasadorem marki jest 
zwykła osoba lub klient, a następnie key opinion leader lub pracownik firmy – znacz-
nie potężniejszy niż celebryta z programu „Rolnik szuka żony”. 

Wybór dla marek nie zależy od tego CZY, ale JAK gratyfikować w dynamiczny sposób 
CTA (call to action) konsumenta. Unilever uczynił ten cel priorytetowym dla swojej 
działalności, zaś dawny CEO Paul Polman stwierdził, że marki z jego portfolio, które mają 
cel, „przewyższają inne bez niego”. Poza celem leży powód, wykorzystując ten moment, 
by marka mogła zająć stanowisko. Tak, jak zrobił to Starbucks po złym traktowaniu 
klientów w Filadelfii, zamykając swoje punkty na pół dnia, aby przekwalifikować 
pracowników za uprzedzenia rasowe. Potem mamy aktywizm, wkraczający do politycznej 
walki, którą podjął Nike	z reklamą	Colina	Kaepernick’a zatytułowaną	„Uwierz	w coś”, 

która spowodowała 31% wzrost sprzedaży. Kiedy marka zajmuje stanowisko i uczestniczy 
w nowej demokracji marki, nie tylko rozwija działalność, ale także działa na rzecz 
interesów swoich klientów i społeczeństwa. W moim odczuciu ważne jest w tym spocie 
m.in. jedno zdanie: „[...] believe in something, even when it means you lose everything.” 
Dlaczego? Dlatego, że jest ogromnie silnym manifestem dla młodego pokolenia, które 
walczy o zbudowanie swojego poczucia wartości. 

Jeśli	marka	ma	odpowiednio	zbudowaną	osobowość	i reputację,	to	digital	oferuje	
nam	 konsumentom	 możliwość	 zrozumienia	 prawdziwej	 osobowości	 tej	 marki.	
Wchodząc	w rolę	konsumenta,	jesteśmy	w stanie	skonwertować	je	do	sprawnego	
radzenia	sobie	z procesem	decyzyjnym,	kończącym	się	wyczekiwanym	zakupem.	

Warto podkreślić w tym miejscu, że w przypadku e-commów nietrudno o niewła-
ściwą interpretację tego, co nazywamy „zakupem” a „intencją zakupową”. Zakup to 
każda wizyta kończąca się płatnością i wyświetleniem podziękowania. Z intencją 
zakupową mamy do czynienia w momencie, gdy użytkownik rozpoczął proces płat-
ności, ale go nie zakończył. Wszystko pomiędzy – to wyłącznie wizyty na stronie. 
A więc takie, których pierwotnym celem nie był zakup, a jedynie porównanie marek, 
konkretnych produktów, ich cech, price’ingu lub ofert promocyjnych. Prawdziwe 
porzucenia to koszyki porzucone w procesie intencji zakupowych. Dane behawio-
ralne, ich poprawna interpretacja oraz analiza przyzwyczajeń, z którymi przychodzą 
do danego marketplace’u klienci, to punkt wyjścia do obrania właściwych taktyk, 
a rezultacie optymalizacji budżetu, którym operujemy. 

Szybko zmieniające się środowisko i powolne tempo dostosowywania się organiza-
cji do świata, w którym konsumenci oczekują szczerego dialogu z markami, prowa-
dzi czasem do katastrof w mediach społecznościowych. Produkt Johnson & John-
son zakończy globalną sprzedaż talku dla niemowląt zawierającego talk mineralny 
w 2023 roku, przechodząc na formułę opartą na skrobi kukurydzianej. Dlaczego? 
Firma toczy ponad 40 000 spraw sądowych w USA, w których zarzuca się, że pro-
szek dla niemowląt skażony azbestem spowodował raka jajnika lub międzybłoniaka. 
W naszej rodzimej przestrzeni e-commerce jest wspierany aktywnie przez eko-
system reklamowy Google’a w sąsiedztwie serii wstrząsających artykułów. 

Co poszło nie tak?

Większość katastrof w mediach społecznościowych świadczy o braku wiedzy na 
temat praktycznego wykorzystania konkretnego kanału lub pokazuje przekona-

http://erli.pl
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nie, że marka może w jakiś sposób manipulować kanałem i uciec od tej potrzeby 
autentyczności i przejrzystości. Chociaż niniejszy artykuł dotyczy digital brandingu, 
to należy zauważyć, że nie tylko technologia cyfrowa tworzy marki. To każde ogólne 
doświadczenie, jakie generuje grupa docelowa. Pierwszoplanową zmianą będzie to, 
że wszystkie te elementy są ze sobą powiązane przez doświadczenie online. 

W  rzeczywistości	 nasze	 urządzenia	 mobilne	 wypełniają	 lukę	 między	 naszymi	
doświadczeniami	online	i offline,	więc	nawet	media	nadawcze	muszą	dokładnie	
rozważyć	interakcję	online,	jaką	spowoduje.

Jeden marketing

Osobiście uważam, że fundamentalne znaczenie dla ekosystemów marek, jak 
i agencji, które nieustannie wspierają ich biznes, są słowa Allistera Frost’a, byłego 
Head of Digital Marketing Strategy w Microsoft:

 „Dni, w których można było porządnie podzielić naszą komunikację marketingową 
na »tradycyjne« i »cyfrowe« koszyki bezpowrotnie minęły. Dziś jest tylko jeden 
marketing i do pewnego stopnia, całość jest cyfrowa”. 

Obowiązkiem wszystkich w branży marketingowej jest przyjęcie założenia, że kanały 
online odkrywają coraz to efektywniejsze sposoby, aby pomóc konsumentom znaleźć 
wartościowe treści, które wspierają cele biznesowe organizacji. Oznacza to, wyjście poza 
konwencjonalną reklamę i podejścia opartego o tworzenie wspaniałych markowych 
doświadczeń dla shopperów na każdym etapie cyklu zakupowego. Zasadniczo 
branding cyfrowy to osobowość naszej organizacji, usługi lub produktu, stworzona 
przez sumę wszystkich doświadczeń, jakie konsument generuje z daną marką. Nadal 
obejmuje to obszary związane m.in. z tożsamością wizualną, ale teraz obejmuje 
również znacznie ważniejsze i wpływowe punkty styku. Musimy jednak uważać na 
definicję tego, co nazywamy touchpoints. Punkt styku jest często interpretowany jako 
rodzaj zaangażowania lub doświadczenia z kanałem marketingowym stworzonym 
przez markę (np. przepisy.pl firmy Unilever czy zpierwszegotłoczenia.pl firmy Bunge). 
Ta idea może zostać rozszerzona o nieskończoną ilość składowych, od opakowania 
po słynne sound logo „tu-dum” Netflixa, kóre nawet doczekało się swojej podstrony 
netflix.com/tudum. Zadaniem współczesnego marketingu jest zatem zadbanie o to, 
aby rozmowy, które otaczają nasze marki, były kaloryczne, korzystne i łatwe do odkrycia 
w kanałach. W Dragon Rouge wierzymy, że wpływa to pozytywnie na sprzedaż marki. 
Dlatego nieustannie dobudowujemy swoje kompetencje i rozwijamy digital branding 

marek, z którymi mamy zaszczyt pracować w cyfrowym świecie. Taką nieoczywistą 
marką, którą tworzyła agencja Dragon Rouge, to Inna Bajka. Inna Bajka powstała, 
by wywrócić utarte przekonanie, że zdrowe jedzenie nie jest ani smaczne, ani łatwe 
w przygotowaniu. Jej celem było stworzenie gamy produktów, które byłyby zdrowe, 
smaczne i łatwe w przygotowaniu. W kontakcie ze światem tej marki, jej ofertą wartości, 
tessiturę w której się porusza, nie można nie ulec wrażeniu, że pochodzi z omawianego 
„połączonego” świata. Łącznie z dzikim gangiem przyjaznych zwierząt, który go 
pozytywnie napędza. […] Nie wiecie jeszcze kim jest Wilk Pełen, czy Owca Cała? Hm... 
warto się o tym przekonać. Wszakże oni wiedzą najlepiej, jak przygotować pożywny 
obiad w co raz to bardziej, pędzącym świecie.
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w 2000 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
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CICHA REWOLUCJA 
RETAIL MEDIA. DLACZEGO 
REKLAMA NA PLATFORMACH 
ZAKUPOWYCH STAJE SIĘ 
INTEGRALNYM ELEMENTEM 
STRATEGII MEDIOWEJ
E-commerce	niejedno	ma	imię.	Jednym	z nich,	coraz	bardziej	widocznym	
są	tzw.	retail	media.	Z tym	pojęciem	nie	spotykamy	się	jeszcze	tak	często	
jak	z innymi	kanałami	marketingu	–	mediami	społecznościowymi,	pro-
grammaticiem	czy	reklamą	w wyszukiwarkach.	Jednak	to	właśnie	retail	
media	zyskują	na	znaczeniu	i odpowiadają	za	coraz	większą	część	wy-
datków	mediowych.	Czym	są	i dlaczego	jako	marketerzy	powinniśmy	się	
nimi	interesować?

Z definicji retail media to narzędzia reklamowe oferowane reklamodawcom przez 
platformy sprzedażowe, np. e-retailerów lub marketplace’y. Mogą to być m. in. for-
maty display, reklama w wyszukiwarkach tych stron, mailingi do bazy użytkowników 
platformy lub pozycjonowanie na listingach produktów. Ich zadaniem jest zwięk-
szenie widoczności marek lub produktów na ostatnich etapach ścieżki konsumenta, 
czyli gdy ten już dotarł do miejsca zakupowego. 

Według	 badania	 przeprowadzonego	 przez	 GroupM,	 globalny	 rynek	 retail	
mediów	jest	wart	101	miliardów	dolarów,	co	stanowi	18%	rynku	reklamy	digital	
i 11%	całości	rynku	reklamy. 

Również na rynku polskim widzimy rosnące znaczenie retail mediów. Allegro, najwięk-
sza platforma e-commerce w Polsce, wskazuje szybko rosnące przychody ze sprzedaży 
reklam w ostatnich dwóch latach (+176%, 2019 vs. 2021). Szacujemy, że na naszym rynku 
reklama sprzedawana na platformach zakupowych to już 12% reklamy digital. 

Do tej pory planując działania mediowe marketerzy koncentrowali się przede wszyst-
kim na narzędziach, które działały poza platformami sprzedażowymi. W uproszcze-
niu można powiedzieć, że ich zadaniem było zapewnienie widoczności poza stroną 
sprzedażową lub doprowadzenie konsumenta do tej strony. Wszystko co działo się 
potem pozostawało już w gestii optymalizacji serwisu, na przykład pod kątem treści, 
prezentacji produktu czy procesu sprzedaży i jego dostarczenia. W tej chwili widzimy, 
że dotychczasowe podejście nie wystarcza.

Dlaczego retail media są tak istotne?

Coraz częściej cała ścieżka zakupowa odbywa się wewnątrz jednej platformy. 
Już teraz 34% polskich klientów e-sklepów wskazuje, że rozpoczyna ją właśnie 
w e-commerce. Znaczenia tej liczbie dodaje fakt, że wyszukiwarka Google stanowi 
początek ścieżki jedynie dla 12% użytkowników. To oznacza, że marki muszą szukać 
komunikacji właśnie na platformach zakupowych. Co więcej, ta komunikacja nie 
może się ograniczać jedynie do prezentacji produktu, czyli właściwie przygotowa-

Rysunek 1. Prognoza wzrostu segmentu Retail Media.
Źródło: “This Year, Next Year. 2022 E-Commerce & Retail Media Forecast”, GroupM, wrzesień 2022 oraz estymacja GroupM Poland
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nych opisów produktów, ale musi zakładać szersze podejście do komunikacji, która 
będzie budowała nie tylko wiedzę o produkcie, ale również świadomość marki. Musi-
my pamiętać, że mówimy o całej ścieżce konsumenta, nie tylko jej ostatnim etapie, 
jak do tej pory.

Również platformy sprzedażowe widzą potrzebę umożliwienia szerokiej komunika-
cji markom, które są u nich sprzedawane. Udostępniają formaty reklamowe dopa-
sowane do celów wynikających z etapu ścieżki zakupowej konsumenta, np. szeroko 
zasięgowe banery na stronach głównych, formaty w pobliżu listingu produktów, 
prezentujące alternatywną ofertę, czy w końcu pozycjonowanie produktów lub ofert 
na tych listingach. 

Warto również pamiętać, że kampanie retail mediowe zazwyczaj wiążą się z wyso-
kim zwrotem z inwestycji. Wpływ na to ma kilka czynników. Po pierwsze, konsument 
obecny na platformie e-commerce ma wysoką intencję zakupową, ponieważ wszedł 

na nią, często bezpośrednio, wpisując adres w wyszukiwarce, żeby coś kupić. Po 
drugie, ścieżka zakupowa jest krótsza, co przy dzisiejszym niecierpliwym konsu-
mencie, często porzucającym koszyk tuż przed dokonaniem płatności, jest niezwy-
kle istotne. Po trzecie, wspomniane wcześniej narzędzia reklamowe wpływają na 
większą widoczność produktów marki na tle konkurencji. 

Wyzwania dla marketerów, chcących inwestować w retail media

Jednym z największych wyzwań i jednocześnie powodów, dla których retail media 
wciąż są nowym obszarem dla wielu marketerów jest ich ewolucja od trade marke-
tingu do narzędzi typowo mediowych. Wiele platform sprzedażowych, na naszym 
rynku przede wszystkim e-retailerów, sprzedaje widoczność marki lub produktów 
w serwisie, podobnie jak w sklepach offline, w ramach umów handlowych zawieranych 
z producentami. Mimo że takie działania powinny pozytywnie wpływać na sprzedaż 
produktów danej marki, nie jesteśmy w stanie tego ani dokładnie przewidzieć, ani 
zweryfikować. Zatem handlowcy producenta otrzymują niepełną informację, na pod-
stawie której muszą zdecydować czy wybrany sposób promocji będzie optymalny. 
Na szczęście coraz więcej platform sprzedażowych widzi potencjał w wykorzystaniu 
danych, które zbierają w swoich sklepach i zaczyna dzielić się nimi, dając możliwości 
targetowania komunikacji oraz późniejszego monitorowania wyników.

Najciekawszymi przykładami wykorzystania potencjału retail mediów dla obu 
zainteresowanych stron, czyli marki oraz samej platformy, są dwa popularne mar-
ketplace’y – nasze rodzime Allegro oraz jego globalny konkurent, Amazon. Obie 
platformy łączy świadomość potencjału danych, które zbierają, czyli wiedza, jakie 
produkty kupują konsumenci. Dzięki temu mogą budować profile użytkowników 
z największym potencjałem zakupowym w wybranej kategorii lub kategoriach kom-
plementarnych dla sprzedawanej marki. 

Jak podejść do retail mediów? 

Przygotowanie strategii retail mediowej powinno być poprzedzone analizą poten-
cjałów platform, z którymi pracujemy, zwierającą ocenę zaawansowania narzędzi, 
które oferują oraz otwartości na współpracę lub zbudowane już relacje. Dzięki okre-
śleniu priorytetów w wyborze platform, w które będziemy inwestować czas i bu-
dżet mediowy będzie możliwe jak najefektowniejsze ich wykorzystanie. Inwestycja 
w platformę z rozwiniętą ofertą mediową zazwyczaj oznacza większą kontrolę nad 
działaniami przez dostęp do danych i optymalizację kampanii. 
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Rysunek 2. Miejsce rozpoczęcia ścieżki zakupowej przez konsumentów w podziale na lata.
Żródło: Badanie Atena Research & Consulting, „Jak Polacy szukają i kupują produkty w Internecie?  
Ścieżki zakupowe online w Polsce 2022”, czerwiec 2022
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Ocena dojrzałości narzędzi retail mediowych na platformie powinna obejmować trzy 
obszary: dostępne formaty, dane o użytkownikach oraz analitykę i raportowanie. 

Przy ocenie dostępnych formatów należy zwrócić uwagę zarówno na ich rodzaj, 
na przykład display, formaty natywne, video czy reklama w wyszukiwarce, jak i na 
pokrycie ścieżki zakupowej – od budowania świadomości przez fazę rozważania, po 
sprzedaż i lojalizację. Ponadto sprawdzamy możliwości targetowania dla każdego 
formatu oraz sposób zakupu, który również będzie miał wpływ na poziom kontroli 
nad kampaniami. W przypadku tzw. sefl-service optymalizacja będzie po stronie re-
klamodawcy (lub agencji), przy zakupie bezpośrednim całość oddajemy platformie.

Analizując dostęp do danych należy zwrócić uwagę szczególnie na wielkość grupy 
użytkowników, możliwości segmentacji i późniejszego jej wykorzystania również 
poza platformą. Unikalność i siła retail mediów polega przede wszystkim na komu-
nikacji do osób z silną intencją zakupową. Jeśli do tego dodamy dane historyczne 
o zakupach, których dokonywali, otrzymamy doskonałe narzędzie sprzedażowe, 
generujące wysokie zwroty z inwestycji w reklamę.

Ostatnim elementem oceny potencjału platformy sprzedażowej pod kątem mediów są 
możliwości monitorowania działań reklamowych. W ramach ich weryfikacji należy sprawdzić 
czy możliwe jest wdrożenie kodów śledzących na stronę lub przekierowanie do zewnętrzne-
go serwisu, na przykład Landing Page marki, gdzie już mamy zaimplementowaną analitykę. 
Jeśli takich możliwości nie ma, to warto przeanalizować szczegółowość raportów dostarcza-
nych przez platformę w czasie działań promocyjnych. Z punktu widzenia planowania istot-
ne będzie również zbieranie informacji przed startem kampanii na temat kategorii, użyt-
kowników czy koszyka zakupowego. Część platform może dostarczać takie dane odpłatnie.

Musimy również zadbać o edukację platform sprzedażowych, ponieważ Retail Media to 
szansa na rozwój dla obu stron – marki i sklepu. Wybór do współpracy platform mniej 
zaawansowanych, ale otwartych na nowości oznaczać będzie budowanie efektywnego 
partnerstwa na przyszłość. Warto zachęcać ich właścicieli do rozwoju oferty, wskazując 
dodatkowe źródło przychodów i możliwość optymalizacji ścieżki zakupowej na stronie, 
a co za tym idzie, również konwersji.

Planowanie retail mediów

Planując kampanie w mediach na platformach zakupowych należy uwzględnić 
cztery elementy – optymalizację cyfrowej półki, media onsite, wyszukiwarkę oraz 
media poza stroną, kierujące do platformy, które poszerzają zasięg retailera. 

Optymalizacja cyfrowej półki oznacza przygotowanie treści produktowych, które 
prezentujemy na stronie. Musimy pamiętać, że kierując konsumenta działania-
mi płatnymi do karty produktu, na której nie znajdzie potrzebnych mu informacji 
będzie oznaczało zmarnowanie budżetu. Zadaniem, jakie musimy spełnić w e-com-
merce jest zaadresowanie braku fizycznego kontaktu z produktem. Jeśli tego nie 
zrobimy, na przykład przy pomocy contentu produktowego, konsument przerwie 
swoją ścieżkę zakupową, szukając informacji o produkcie gdzie indziej.

Działania w wyszukiwarce na stronie sprzedażowej oraz w pobliżu listingów 
pozwolą konwertować tzw. użytkowników in-market, czyli użytkowników doko-
nujących zakupów na danej platformie, którzy charakteryzują się silną intencją 
zakupową. To oznacza wysokie zwroty z inwestycji w reklamę (ROAS).

Należy również pamiętać o możliwościach współpracy z platformami sprzedażo-
wymi poza samą stroną. Większość z nich inwestuje w obecność w mediach spo-
łecznościowych, zarówno płatną, jak i organiczną, kampanie produktowe w wyszu-
kiwarce Google, czy kampanie programatyczne. Współdzieląc cele i budżety takich 
kampanii będziemy docierali do szerszej bazy użytkowników.
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