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Wprowadzenie
Raport e-Handel Polska 2009 jest pracą
zbiorową autorów reprezentujących zarówno naukowe, jak i praktyczne podejście
do szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej i opisuje wyniki badań przeprowadzonych od czerwca do października
2009r.
Zarówno niniejsze opracowanie, jak i badania wykonane na jego potrzeby dotyczą
obszaru gospodarki określanego mianem
e-Handlu, czyli sprzedaży detalicznej na
odległość dóbr konsumpcyjnych z wykorzystaniem komunikacji za pośrednictwem sieci Internet. Raport dotyczy głównie sprzedaży dóbr materialnych, gdyż
oficjalna sprzedaż dóbr niematerialnych
(pliki MP3, e-Booki, itd.) stanowi obecnie pomijalny margines tego rynku, choć
w kolejnych latach należy się spodziewać,
że będzie on rósł bardzo dynamicznie.
Raport nie odnosi się wprost do takich
obszarów szeroko rozumianego rynku
e-Commerce jak sprzedaż na odległość
usług finansowych i ubezpieczeniowych,
usług turystycznych i biletów wstępu na
imprezy masowe oraz innych usług sprzedawanych lub świadczonych drogą elektroniczną. Pomimo powyższego stwierdzenia,
autorzy raportu uważają, że ma on zastosowanie w wielu działaniach i procesach
zachodzących na szerokim rynku e-Commerce i może stanowić cenne źródło wiedzy także w tym zakresie.
Badania oraz niniejszy dokument objął
merytorycznym patronatem Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie Marketingu
Bezpośredniego SMB zrzeszające przedstawicieli polskiego rynku e-Commerce
w tym Agito.pl, Allegro.pl, Euro RTV
AGD, Empik, Fly.pl, Google Poland, Merlin.pl, PayPal. Patronat branżowy nad raportem sprawuje organizacja Interactive
Advertising Bureau IAB Polska, która działa na polskim rynku interaktywnym, techPartner strategiczny

Partner branżowy

nologicznym i reklamowym. Strategiczny
patronat medialny nad raportem sprawuje
serwis Money.pl, który jest liderem wśród
polskich portali finansowych i biznesowych.

Ogółem zebrano 616 w pełni wypełnionych
kwestionariuszy, co stawia to badanie na
pierwszym miejscu pod względem zasięgu
ze wszystkich powszechnie znanych badań
przeprowadzonych dotychczas w Polsce.

Cel badania

Metodologia badania przeprowadzonego na konsumentach

Celem badania sklepów internetowych oraz
konsumentów kupujących przez Internet
było poznanie charakterystycznych cech i
wielkości mogących posłużyć do opisania i
budowy modelu rynku e-Handlu w Polsce.
Badanie sklepów było ukierunkowane na
ustalenie podstawowych właściwości przedsiębiorstw handlujących w Internecie oraz
sposobów ich działania w tym kanale sprzedaży, a w szczególności dotyczących marketingu i logistyki.
Badanie konsumentów zostało przeprowadzone w celu poznania podstawowych
motywacji osób kupujących w Internecie,
a w szczególności analizie poddano związek
pomiędzy cechami tych osób i ich preferencjami a kategorią poszukiwanego przez nich
towaru.
Metodologia badania przeprowadzonego na przedsiębiorcach
Badanie na przedsiębiorcach miało charakter ankietowy i przeprowadzone zostało w okresie od 26 czerwca do 9 lipca
2009 na celowej próbie sklepów internetowych znajdujących się w zasobach serwisu
Sklepy24.pl, prowadzącego najliczniejszy rejestr tego typu sprzedawców w Polsce.
5 798 sklepów internetowych zarejestrowanych w katalogu Sklepy24.pl otrzymało
drogą e-mailową zaproszenie do udziału
w badaniu wraz z linkiem do ankiety.

Badanie ad hoc zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych emitowanych
na witrynie Kangoo.pl, która w okresie
badania integrowała informacje o ponad
3 milionach ofert z blisko tysiąca sklepów
internetowych. Losowa emisja ankiet została przeprowadzona w okresie od 9 września do 19 października 2009 roku.
Analizą objęto 5 643 wypełnionych do końca kwestionariuszy, zebranych od internautów poszukujących dóbr konsumpcyjnych
dostępnych w sklepach internetowych.
Aby dane były reprezentatywne dla całej
populacji internautów, odpowiedzi powinny być analizowane z wykorzystaniem wagi
analitycznej, skonstruowanej na podstawie
danych o płci i wieku internautów oraz
o ich częstotliwości korzystania z Internetu
w Polsce.
Przedstawiana przy wykresach liczba
respondentów (n), będącą podstawą procentowania, dotyczy danych nieważonych.
Redakcja i wydawca raportu składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom badań ankietowych, bez udziału
których niniejszy dokument nie mógłby
powstać.

Wygodne
i bezpieczne
płatności za zakupy
w internecie

Bezpieczeństwo transakcji – bez podawania danych i numeru karty
Wygoda – żadnych formularzy do wypełnienia
Specjalne promocje i rabaty dla klientów

Usługa dostępna już dla ponad 3,5 miliona użytkowników bankowości elektronicznej Inteligo i iPKO.
IFS S.A. prowadzi obsługę kont Inteligo oraz zapewnia rozwiązania informatyczne umożliwiające stworzenie
i uruchomienie zdalnego dostępu do rachunków bankowych. Spółka oprócz obsługi konta Inteligo zapewnia
również utrzymanie i rozwój usługi bankowości elektronicznej iPKO.
Inteligo jako pierwsze konto w Polsce wprowadziło, w marcu 2002 roku, usługę integrującą transakcje zakupowe
w internecie z transakcjami bankowymi.

www.inteligo.pl
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1-1 Kluczowe obserwacje z badania sklepów
Wielkość i struktura rynku
Wstępne estymacje wartości e-Handlu
w Polsce w 2009 roku dokonane przez SMB
oscylują w okolicach 13-13.2 mld zł. W tej
kwocie znajduje się szacunkowa sprzedaż
zrealizowana za pośrednictwem serwisu
aukcyjnego Allegro.pl w wielkości 6 mld
PLN.
W roku 2009 wartość sprzedaży sklepów internetowych, których miesięczna sprzedaży
mieści się w przedziale 5 tyś - 5 mln zł wynosi w sumie 9,5 mld złotych, natomiast ilość
ich wszystkich zamówień jest bliska 40 mln.
Najwięcej zamówień w roku 2009 zrealizowały sklepy z branży Książki & Multimedia (32,7%), a po niej Foto & RTV-AGD
(12,24%) oraz Odzież (11,56%).
Największą sprzedaż w roku 2009 zanotowała branża Foto & RTV-AGD (27,6%),
a po niej Dom & Ogród (14,3%) i Komputer (10,9%).
Obroty polskiego e-Handlu oraz liczba internautów kupujących online rosną obecnie znacznie wolniej niż liczba sklepów
internetowych, co znacząco zaostrza konkurencję w ramach tego sektora.
Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że populacja sklepów internetowych w Polsce wynosi w grudniu 2009
około 7,5 tysiąca.
Najliczniej reprezentowaną w polskim
Internecie jest branża Dom & Ogród
(18,49%), daleko za nim plasują się kolejno
Prezenty & Akcesoria (10,76) oraz Odzież
(10,02%).
Najmniej licznymi grupami asortymentowymi są bardzo specjalistyczne branże
Delikatesy (2,62%), Książki & Multimedia
(4,98%) oraz Auto & Moto (5,22%).
Partner strategiczny
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Zakupy „od czasu do czasu”
zmienią się w codzienne
Liderem wzrostu liczby sklepów w tym
roku była branża artykułów dziecięcych
(26,3%) oraz odzieżowa (25,9%). W skali dwóch lat największe wzrosty populacji
zanotowały branża Delikatesy (73,7%) oraz
Dom & Ogród (61,9%).
Metryka badanych sklepów
Sklepy ze stażem poniżej 2 lat stanowią
50,9% ogółu sklepów internetowych w Polsce.
Szczególnym zainteresowaniem sklepów
stricte internetowych cieszą się branże Prezenty & Akcesoria, Zdrowie & Uroda oraz
Książki & Multimedia.
Sklepy, które handel w sieci rozpoczęły w ciągu ostatniego roku (23,1%), to
w zdecydowanej większości biznesy
wyłącznie internetowe(62,7%). Wśród
sklepów, które mogą się pochwalić długim stażem (powyżej 5 lat), dominują sklepy prowadzące również sprzedaż
w placówkach stacjonarnych (63,2).
Absolutna większość polskich sklepów
internetowych (83,8%) to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób.
71,9% przedsiębiorców zadeklarowało,
że prowadzi tylko jeden sklep internetowy.
Zaledwie co dziesiąty sklep internetowy realizuje ponad 1000 przesyłek miesięcznie.
Wśród firm posiadających stacjonarne

placówki sprzedaży, odsetek realizujących
mniej niż 100 przesyłek miesięcznie jest
niższy o blisko 10 punktów procentowych
niż u sprzedawców stricte internetowych.
Co trzeci sklep internetowy ma sprzedaż
nie przekraczającą 10.000zł miesięcznie,
a co drugi osiąga sprzedaż z przedziału
10.000-100.000zł.
Sklepy internetowe o miesięcznej sprzedaży
przekraczającej 100.000zł, czyli o rocznych
obrotach powyżej 1 mln zł stanowią 17,2%
badanej populacji, zatem można przyjąć,
że w Polsce jest obecnie około 1300 sprzedawców o tej skali obrotów.
Marketing i promocja
Pozycjonowanie naturalne w wyszukiwarkach (SEO) stosuje 77,7% sklepów internetowych, natomiast z płatnej reklamy (SEM)
korzysta 53,1%.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, obecność sklepów w porównywarkach cen
wzrosła o blisko 20 punktów procentowych z 41,5% w roku 2007 do 59,9%
w roku 2009
E-mail marketing jest ponad dwukrotnie
częściej stosowany przez przedsiębiorców
zatrudniających ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej ponad 100.000zł oraz
o stażu większym niż 5 lat (82,6%) niż
przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych
przychodach i o krótszym stażu (34%).
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Zaledwie 21,3% sklepów stosuje program
partnerski w celu pozyskania klientów.
Branża spożywcza w najmniejszym stopniu
ze wszystkich wykorzystuje porównywarki
cen (52,6% wobec średniej 59,9%) i pozycjonowanie w wyszukiwarkach (68,4% wobec średniej 77,4%), a równocześnie jest liderem wykorzystania płatnej reklamy SEM
w wyszukiwarkach (73,7% wobec średniej
53,1%) i w E-mail marketingu (63,2% wobec średniej 40,9%).
Promocje w postaci konkursów dla klientów są czterokrotnie częściej stosowane
przez przedsiębiorców zatrudniających
ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej
ponad 100.000zł oraz o stażu większym niż
5 lat (60,9%) niż przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych przy-chodach i o krótszym stażu (16%).
W ujęciu branżowym wyprzedaże są najpopularniejsze w branży Odzież, natomiast
konkursy, podobnie jak bezpłatna dostawa,
są domena sklepów sprzedających Książki
& Multimedia.
Zaledwie 8,6% respondentów uważa, że
prezentacja wideo podnosi sprzedaż.
Wskaźnik dostępności w magazynie
jako informacja wpływająca na wielkości sprzedaży jest dwukrotnie częściej
wskazywana przez przedsiębiorców zatrudniających ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej ponad 100.000zł oraz
o stażu większym niż 5 lat (56,5%) niż
przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych
przychodach i o krótszym stażu (25,6%).
Marka i zaufanie do sklepu jest wskazywana jako czynnik najbardziej wpływający na wielkość sprzedaży przez co
drugiego przedsiębiorcę zatrudniającego ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej ponad 100.000zł oraz o stażu
większym niż 5 lat (56,6%) podczas gdy
mikroprzedsiębiorcy o mniejszych przychodach i stażu wskazywali ten czynnik
w 36,6% przypadków.
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Transakcje i płatności
Średnia ważona wartość koszyka z 574
sklepów o miesięcznej sprzedaży z zakresu
5.000-5.000.0000zł wynosi 268.74zł.
Sklepy posiadające stacjonarne placówki mają zdecydowanie mniej zamówień
o wartości poniżej 100zł niż sklepy handlujące wyłącznie w Internecie.
W sklepach internetowych udostępniających system ratalny wielkość przeciętnego
zamówienia jest zdecydowanie wyższa niż
w pozostałych sklepach.
Przelew na konto jest najbardziej dostępną formą płatności w sklepach internetowych.
Płatność przy odbiorze jest najczęściej wykorzystywana w branży Auto & Moto (bardzo często: 67,6%), a najrzadziej w branży Prezenty & Akcesoria (bardzo często:
40,6%).
Płatność przelewem w formie przedpłaty
jest najbardziej popularna w branży Delikatesy (bardzo często: 62,5%), a najrzadziej
wykorzystywana w branży Auto & Moto
(bardzo często: 26,8%).
Wśród płatności za zakupy internetowe panuje w Polsce duża polaryzacja zachowań
konsumenckich - z jednej strony najczęściej wybierana jest płatność za pobraniem
jako najbezpieczniejsza forma płatności,
a z drugiej ogromną popularnością cieszy
się płatność z góry przelewem na konto,
która z punktu widzenia konsumenta jest
formą zdecydowanie najbardziej ryzykowną.
Płatność kartą kredytową jest najczęściej
wykorzystywana w branży Delikatesy (bardzo często: 10%), a najrzadziej w branży
Foto & RTVAGD oraz Komputer (bardzo
często: 0%).
41% sklepów z branży Auto & Moto oraz
29% z branży Sport & Turystyka udostępnia płatność za pośrednictwem konta Pay-
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Pal. Wynika to z większego nastawienia
tych sklepów na sprzedaż transgraniczną,
niż ma to miejsce w innych branżach.
Wśród sklepów, które umożliwiają zakupy na raty, znajdują się głównie sklepy
działające na rynku dłużej niż 5 lat oraz
o miesięcznych przychodach większych
niż 100.000zł.
Z analizy zależności pomiędzy wiekiem
sklepów i jego przychodami, a dostępnością różnych form płatności, można
wyciągnąć wniosek, że wraz ze wzrostem
doświadczenia oraz wiedzy o handlu elektronicznym rynku, sklepy poszerzają katalog możliwych form płatności.
Poza PayPal’em żadna inna forma płatności, wliczając w to kartę kredytową, nie
ma aż tak dużej dysproporcji dostępności
w uzależnieniu od stażu i wielkości sprzedaży sklepu.
Gospodarka magazynowa
Wśród badanych sklepów internetowych
nie istnieje jeden dominujący model logistyczny.
Sklepy posiadające w magazynie wszystkie towary stanowią nieznacznie większy odsetek (24 %), niż sklepy stosujące rozwiązanie z drugiego bieguna
czyli posiadające stany magazynowe
mniejsze niż 10% swojej oferty (17,4%).
Im dłuższy jest staż sklepu, tym mniejszy
udział mają skrajne rozwiązania logistyczne tj. posiadanie mniej niż 10% asortymentu lub wszystkich pozycji w magazynie.
Wśród kategorii, w których zauważalny
jest większy udział sklepów posiadających
w magazynie prawie wszystkie oferowane pozycje, można wymienić: Delikatesy,
Dziecko, Hobby, Odzież, Prezenty & Akcesoria.
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Sklepy posiadające w magazynie znaczny
odsetek oferowanego asortymentu sprzedają asortyment o mniejszej wartości średniej.
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Logistyka transportowa

Zdecydowana większość ankietowanych
(90,2%) przy podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości przyszłej sprzedaży,
a co się z tym wiąże przy określaniu stanów magazynowych, używa wyczucia i doświadczenia handlowców. Zaledwie 10,5%
badanych używa specjalistycznego oprogramowania logistycznego.

Poczta Polska jest przewoźnikiem najczęściej udostępnianym przez sklepy internetowe i obsługuje ona większy odsetek badanych sprzedawców (76%) niż łącznie
dwie najbardziej popularne fi rmy kurierskie, czyli UPS i DPD (odpowiednio 40,7%
i 18,5%). Dla 10% ankietowanych Poczta
Polska jest jedynym doręczycielem oferowanych towarów.

Zaledwie 7,9 % sklepów istniejących krócej
niż dwa lata wykorzystuje tego typu aplikacje. W grupie sklepów istniejących dłużej
niż 5 lat ten odsetek wynosi już 22,1 %.

Bardzo częstą kombinacją stosowaną przez
60% sklepów internetowych jest jednoczesne korzystanie z usług Poczty Polskiej
i jednej lub dwóch firm kurierskich.

Stosowanie specjalistycznego oprogramowania logistycznego jest deklarowane siedmiokrotnie częściej przez przedsiębiorców
zatrudniających ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej ponad 100.000zł oraz
o stażu większym niż 5 lat (43,5%) niż
przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych
przychodach i o krótszym stażu (6,1%).

Odbiór osobisty jest możliwy w 57,3% sklepów, ale jest wykorzystywany w przeważającej większości (w trzech na cztery sklepy)
zaledwie do 10% zakupionych towarów.

Większość sklepów internetowych dokłada
wszelkich starań, aby wysłać przesyłkę tego
samego dnia, w którym wpłynęło zamówienie lub najpóźniej w kolejnym dniu.
W przeważającej większości badanych
sklepów (94,3%) konfekcjonowanie dostaw i ich nadanie realizowane są we własnym zakresie.

Wśród sprzedawców oferujących przesyłki
kurierskie (83,4% całej populacji) największy odsetek deklaruje korzystanie z usług
firmy UPS (48,5% sklepów korzystających
z usług kurierów). Kolejne dwie pozycje
zajmują DPD (22,3%) i GLS (20,2%).
Duże sklepy internetowe o miesięcznej
sprzedaży ponad 100.000 zł i stażu ponad
5 lat współpracują głównie z GLS (39,1%),
UPS (34,8%), DPD (26,1%).

Przeważająca większość (94,8%) sklepów
internetowych informuje swych klientów
drogą elektroniczną o etapie realizacji zamówienia.

Niewielki udział (1,9%) międzynarodowego giganta kurierskiego TNT Express, dostarczającego przesyłki do ponad 200 krajów świata, może świadczyć o niewielkiej
sprzedaży zagranicznej polskich sklepów
internetowych.

Z usług dostawców towarów oraz zewnętrznych firm logistycznych najczęściej
korzystają większe przedsiębiorstwa liczące od sześciu pracowników i wysyłające
ponad 10 000 przesyłek miesięcznie.

86% sklepów internetowych ocenia współpracę z kurierami dobrze lub nawet bardzo
dobrze, a zaledwie 1,4 % ankietowanych
oceniło współpracę jako złą lub bardzo
złą.

Dropshipping jest stosowany przede
wszystkim w sklepach działających
w branży Komputer, Auto & Moto oraz
Foto & RTV-AGD.

80,2% badanych wskazuje, że nieterminowa dostawa nie zdarza się nigdy lub zdarza
się rzadko.
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Partner branżowy
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7,4% sklepów internetowych przyznało, że
nieuprzejmy kurier zdarza się często lub
bardzo często.
21,9% sklepów internetowych uważa, że
długi czas oczekiwania na płatność w przypadku przesyłek pobraniowych zdarza się
często lub bardzo często.
Zaledwie 7,5% respondentów uważa, że
system wypełniania listów przewozowych u kurierów jest skomplikowany.
Dla porównania w przypadku usługi Paczki Pocztowej ten odsetek niezadowolonych
respondentów wynosi 22,1% jest więc prawie trzykrotnie wyższy.
Całkowicie usatysfakcjonowanych z podstawowych usług Poczty Polskiej jakimi
są paczka ekonomiczna oraz paczka priorytetowa jest 12% internetowych sprzedawców. Najwięcej ankietowanych ocenia
współpracę z Pocztą Polską dobrze (35%)
lub średnio (35%), natomiast niezadowolonych jest 17%.
Lepszą ocenę Poczcie Polskiej wystawiają
mniejsze sklepy, zatrudniające maksymalnie dwóch pracowników.
Największy odsetek respondentów zwrócił uwagę na irytujące i czasochłonne kolejki na Poczcie, które czekają klientów
w momencie odbioru paczki awizowanej.
Niedogodność tę jako występującą bardzo
często lub często zgłosiło 68% sprzedawców.
Sklepy internetowe nieprzychylnie patrzą na długi czas oczekiwania na płatność w przypadku przesyłek za pobraniem.
Problem
ten
występuje
w przypadku Poczty Polskiej bardzo często lub często w 25% przypadków, co jest
zbliżone do wyniku uzyskanego dla usług
kurierskich.
Sprzedawcy, którzy wysyłają przesyłki tylko Pocztą, stwierdzają zupełny brak uszkodzonych przesyłek w 17%, natomiast firmy
korzystające wyłącznie z usług kurierskich
jedynie w 10%.

Partner branżowy tematu
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1-1 Kluczowe obserwacje z badania sklepów

Technologia i bezpieczeństwo
Ponad 60% sklepów działających na rynku
dłużej niż 5 lat korzysta z dedykowanego
oprogramowania.
Liderem gotowego oprogramowania na
polskim rynku e-Handlu jest darmowy pakiet osCommerce (12,4%), a w pierwszej
dziesiątce są jeszcze dwa inne otwarte rozwiązania: Joomla! (2,6%) oraz Quick Cart
(1,9%). W sumie oprogramowanie typu
Open Source stanowi blisko 20% całego
rynku.
Dominującą formą hostingu sklepów internetowych jest tradycyjny hosting współdzielony (31,2%), a tuż za nim uplasował
się hosting na dedykowanych serwerach
(24,5%).
W sumie 62,3% sklepów o miesięcznym
obrocie powyżej 100.000zł działa na serwerach dedykowanych i VPS. W przypadku sklepów o obrocie poniżej 100.000zł
miesięcznie proporcje te są odwrócone
i większość wykorzystuje tradycyjny hosting współdzielony lub platformy hostujące sklepy.
Jedynie 2% wszystkich sklepów internetowych biorących udział w badaniu zadeklarowało pełną lub prawie pełną zgodność funkcjonowania z przepisami prawa
o ochronie danych osobowych.
Zaledwie co drugi sklep usuwa dane osobowe klientów, którzy zrezygnowali z usług
sklepu i wydali dyspozycję do usunięcia
ich konta.
Jedynie co trzeci sklep deklaruje, że zabezpiecza swoje strony przy pomocy bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS
i certyfikatów SSL.
Zaledwie co czwarty sklep prowadzi dokumentację, którą powinna prowadzić każda
firma, która przetwarza jakiekolwiek dane
osobowe.

Partner strategiczny
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Wraz ze stażem sklepów oraz wzrostem
ich przychodów sytuacja ochrony danych
osobowych ulega stopniowej poprawie.
Przyszłość e-Handlu w Polsce
Większość sprzedawców wskazywała na
wyspecjalizowane jednobranżowe sklepy
internetowe (36,5%), jako te rozwiązania do których należeć będzie e-Handel
w przyszłości.
Więksi wielokanałowi sprzedawcy, mocno
wierzą w przyszłość sklepów zintegrowanych z serwisami społecznościowymi oraz
silną pozycję sklepów należących do dużych sklepów naziemnych brick & mortar.
Mniejsze szanse dają sklepom prowadzonym przez producentów. Najmniej wierzą
zaś w powodzenie sklepów, których głównym wyróżnikiem jest posiadanie wartościowych treści na stronie.
Jak Pana(i) zdaniem będzie wyglądała przyszłość handlu elektronicznego w Polsce?
Bogdan Sowijak
Będzie błyskotliwa. Handel elektroniczny
stanie się głównym źródłem zakupów. Firmy które nie potraktują poważnie handlu
w sieci - zginą. Ludzkość jest zbyt mocno
uzależniona od Internetu i cały czas to uzależnienie się pogłębia. Ludzkość migruje
w cyberprzestrzeń, a na podstawie tego
można wyciągnąć naprawdę wartościowe
dla biznesu wnioski. Pokolenie, które teraz dojrzewa wyhodowane jest na binarnej
glebie i jeśli ktoś tego nie rozumie skazany
jest na zagładę.
Maciej Filipiak
E-podpis będzie zintegrowany z dowodem osobistym, system uwierzytelnienia
i zabezpieczeń będzie znormalizowany do
tego stopnia, że handel w Internecie stanie
się bezpieczny. Systemowo chronione będą
prawa klienta - poprzez certyfikaty państwowe udzielane sklepom. Nie wiem czy
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tego doczekam, ale tak mi się właśnie marzy. Były by to mechanizmy, które zburzą
opór klienta do zakupów w sieci.
Łukasz Latus
- pełna integracja sklepów z dostawcami
- większa automatyzacja wielu procesów
- sklepy działające w oparciu o rozbudowane
społeczności
internetowe
- lepsze wykorzystanie nowoczesnych
technik multimedialnych (video, dźwięk)
- usprawnienie logistyki, tańsze i wyższej
jakości usługi kurierskie
Tomasz Pietraszek
Patrząc na obecne wyniki finansowe na
przestrzeni ostatnich 3 lat z pewnością
przyszłość jest bardzo ciekawa. Zwłaszcza,
że liczba internautów w Polsce szybko rośnie, a obecnie przekroczyła poziom 50 %!
Do 2 - 3 lat poziom ten będzie wynosił około 75 %, tak jak to miało miejsce w krajach
bardziej rozwiniętych (Niemcy, Norwegia,
Szwecja) i na tym poziomie się zatrzymamy, wtedy tylko budowanie zaufania
u klientów do sprzedaży internetowej będzie mogło zwiększyć sprzedaż, więc musimy się coraz bardziej na to nastawiać, gdyż
bum rozwoju internautów już się skończył.
Liczyć możemy również na sprzedaż zagraniczną, zwłaszcza w Chinach, gdzie rynek
internetowy właśnie teraz przeżywa swój
„bum”, obecnie mają około 20 % internautów prześcigając od 2007 r USA w ich bezwzględnej liczbie... za około 2 -3 lata połowa
Chińczyków będzie korzystać z Internetu,
a co czwarty internauta będzie chińczykiem,
jaki wniosek, należy już zacząć tłumaczyć
swoje strony i uczyć się języka Chińskiego.
Nasza firma jest dobrej myśli... będzie tylko
lepiej!
Robert Stosik
Zakupy „od czasu do czasu” zmienią się
w codzienne.
Więcej wypowiedzi sprzedawców w rozdziale 1-9 Przyszłość e-Handlu w Polsce.
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1-2 Wielkość i struktura rynku
Na wstępie niniejszego rozdziału redakcja raportu pragnie uporządkować kilka nieścisłości, które są powielane w Internecie, w tym również w renomowanych mediach. Wspomniane nieścisłości oraz funkcjonujące na ich bazie uproszczenia mogą prowadzić do istotnych
błędów interpretacyjnych.

e-Handel ≠ e-Commerce
e-Handel jest podzbiorem
całego rynku e-Commerce i nie
jest mu wartościowo równy. W
zakres e-Commerce wchodzi dodatkowo m.in. cała sfera usług
finansowo-ubezpieczeniowych
oraz turystycznych sprzedawanych przez Internet, a także inne
świadczenia, jak bilety wstępu, dostęp do płatnych treści
online, itd. W języku angielskim
wyróżnia się e-Retail i e-Commerce, natomiast w języku
polskim to drugie określenie nie
dorobiło się jeszcze odpowiednika.

e-Handel ≠ wartość sprzedaży sklepów internetowych
+ wartość sprzedaży na
platformach aukcyjnych
Większość transakcji realizowanych na platformach aukcyjnych odbywa się bez licytacji ze
stałą ceną, a sprzedawcami są
często przedsiębiorcy posiadający również sklepy internetowe
i handlujący wyłącznie nowymi
artykułami. W rezultacie wyniki
sprzedaży podawane przez
sprzedawców zawierają w sobie
skumulowaną cząstkową wartość wygenerowaną za pośrednictwem platform aukcyjnych.

e-Handel ≠ Handel B2C
Klientami sklepów internetowych nie są wyłącznie konsumenci (B2C), ale w znaczącej
mierze także przedsiębiorcy
(B2B) i instytucje publiczne,
stąd wielkości obrotów podawane przez sprzedawców nie
mogą być równe wielkościom
zakupów deklarowanych przez
konsumentów i podawanych
w statystykach GUS. Oczywiście handel B2B jest głównie
reprezentowany przez sprzedaż
hurtową a nie detaliczną.

Podsumowując, nie powinno się bez dodatkowego komentarza stosować zamiennie określeń e-Handel, e-Commerce i Handel B2C,
w szczególności w odniesieniu do wielkości liczbowych odnoszących się do każdego z nich.

Partner strategiczny
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Asortyment polskich sklepów

W przypadku branży Dom & Ogród
oraz Prezenty & Akcesoria ich liczebność
w dużej mierze wynika z faktu, że mają one
bardzo szeroką definicję asortymentową. Nieco inaczej wygląda sytuacja z branżą Odzież,
która już choćby w bardzo wąskiej kategorii,
jaką jest Bielizna, posiada niezwykle liczną reprezentację, szacowaną na około 250 sklepów.

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Najliczniej reprezentowaną
w polskim Internecie jest branża
Dom & Ogród (18,49%) i daleko
za nim plasują się kolejno Prezenty & Akcesoria (10,76) oraz
Odzież (10,02%).
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11,2
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Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną branżę.
Do ciekawych spostrzeżeń prowadzi analiza
szerokości oferty sklepów oraz branż powiązanych.

Sklepy handlujące w branży spożywczej w
ponad połowie przypadków wskazywały jako
swoją drugą kategorię Prezenty & Akcesoria, w
której to działające sklepy najczęściej, bo aż w
41,5% handlują wyrobami dla Domu & Ogrodu. Dom & Ogród okazuje się ważną branżą
także dla sklepów z branży Dziecko, gdzie są to
głównie meble i zabezpieczenia, ale w tej branży nieco częściej wymieniane jest Zdrowie &
Uroda i Odzież. Odzież oraz właśnie Zdrowie
& Uroda to z kolei najczęściej spokrewnione
branże ze Sportem & Turystyką.
Partner branżowy

15,6

Zdrowie i Uroda

Szerokość oferty asortymentowej sklepów internetowych
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Najmniej licznymi grupami są
bardzo specjalistyczne branże
Delikatesy (2,62%), Książki &
Multimedia (4,98%) oraz Auto
& Moto (5,22%).
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Liczba sklepów internetowych
w Polsce
Sklep internetowy, w rozumieniu niniejszego raportu, jest to punkt sprzedaży detalicznej dóbr konsumpcyjnych z wykorzystaniem komunikacji za pośrednictwem sieci
Internet. Tak więc sklepami internetowymi
nie są internetowe biura podróży oraz ich
przedstawiciele, banki czy ubezpieczalnie
i pośrednicy ich usług, sprzedawcy biletów
na imprezy masowe, itp.
W podanych zestawieniach nie uznaje się
również za sklep internetowy kolejnej instancji oprogramowania zawierającego
ofertę udostępnioną przez tego samego
przedsiębiorcę, o ile oferta ta jest identycz-

na z ofertą udostępnioną już przez tego
przedsiębiorcę pod innym adresem URL.
Tego typu witryny internetowe kwalifikowane są jako klony i nie są uwzględniane
w statystyce całej populacji.
Obecnie nie ma to większego znaczenia
statystycznego, jednak w przyszłości należy rozważyć, czy w analizach powinny
być oddzielnie uwzględniane sklepy, które
mają zarejestrowaną działalność w innych
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krajach i prowadzą sprzedaż skierowaną
do polskich konsumentów.
Powyższe definicje mają kapitalne znaczenie dla ustalenia wielkości badanej populacji oraz błędu statystycznego popełnionego
w trakcie prowadzonych na niej badań.

Na podstawie analizy zasobów najpopularniejszych polskich serwisów
agregujących informacje o ofertach sklepów internetowych, można
przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że ich populacja w chwili wydania raportu, czyli w grudniu 2009 wynosi około 7,5 tysiąca.

Liczba sklepów internetowych w poszczególnych branżach z uwzględnieniem ich dominującego asortymentu.
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Wartość sprzedaży sklepów
internetowych

W roku 2009 wartość sprzedaży
sklepów internetowych, których
miesięczna sprzedaży mieści
się w przedziale 5 tyś - 5 mln zł
wynosi w sumie 9,5 mld złotych,
natomiast ilość ich wszystkich
zamówień jest bliska 40 mln.

Wstępne estymacje wartości
e-Handlu w Polsce w 2009 roku
oscylują w okolicach 13 - 13.2
mld zł. W tej kwocie znajduje się
szacunkowa sprzedaż dokonana
za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro.pl w wielkości
6 mld PLN.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, w tegorocznej ankiecie zrezygnowaliśmy z pytania respondentów o wielkość sprzedaży,
zamieniając je na pytanie o przeciętną
wartość koszyka oraz miesięczną ilość
przesyłek. Dzięki takiemu podejściu otrzymaliśmy w miarę równomierny rozkład
przychodów oraz mogliśmy oszacować
przeciętne wielkości koszyków w poszczególnych branżach (więcej na ten temat
w rozdziale 1-5 Transakcje i płatności).

Wielkości podane w dalszej części zostały
wyznaczone na podstawie 574 ankiet, które pozostały po odrzuceniu sklepów o zadeklarowanej wielkość miesięcznej sprzedaży mniejszej od 5.000zł oraz większej
niż 5.000.000zł. Założenie to przyjęliśmy
po przeprowadzeniu analizę wrażliwości

Na podstawie zebranych danych zdecydowaliśmy się oszacować udział procentowy
poszczególnych branż w całości polskiego
handlu elektronicznego.
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wyników ze względu na graniczne wartości
deklarowane przez sprzedawców.

Wartość sprzedaży i ilość zamówień sklepów internetowych w poszczególnych branżach
(sklepy o miesięcznej sprzedaży z przedziału 5 tyś zł - 5 mln zł)
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Procentowy udział poszczególnych branż w całkowitej sprzedaży e-Handlu 2009
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Estymacji udziału branż w całkowitej sprzedaży prowadzi do sumarycznego wyniku
9,5 miliarda z prognozowanych 13-13,2 zł.
Pozostała część to przypadki skrajne w tym
sklepy Agito.pl, Merlin.pl, Komputronik.pl
oraz inne sklepy o rocznych obrotach powyżej 60 mln zł oraz część obrotu realizowana za pośrednictwem platform aukcyjnych w tym głównie Allegro.pl.

Najwięcej zamówień w roku 2009 zrealizowały sklepy
z branży Książki & Multimedia (32,7%), a po niej Foto & RTV-AGD
(12,24%) oraz Odzież (11,56%).

Analizując strukturę branżową największych sklepów oraz porównanie jej do
wyników podawanych przez Allegro.pl,
poniższą estymację udziałów branż w handlu elektronicznym należy uznać za wiarygodną.

Największą sprzedaż w roku 2009 zanotowała branża Foto & RTV-AGD
(27,6%), a po niej Dom & Ogród (14,3%) i Komputer (10,9%).
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Staż sklepów internetowych
W grudniu 2009 liczba sklepów internetowych zarejestrowanych w serwisie Sklepy24.pl przekroczyła liczbę 6 500 i była
większa o ponad 40% niż w roku 2008.
Stały przyrost nowych podmiotów na rynku e-Handlu potwierdzają również wyniki
przeprowadzonego badania.

Staż sklepów internetowych
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
Źródło: gemiusReport, Sklepy24.pl, 2007
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W badaniu przeprowadzonym w roku
2007 we współpracy z firmą Gemius odsetek sklepów o stażu poniżej 2 lat wynosił
61,0%, co oznacza, że choć w liczbach bezwzględnych przyrosty są coraz większe, to
dynamika wzrostu liczby sklepów jest coraz mniejsza.
Obroty polskiego e-Handlu
oraz liczba internautów kupujących online rosną obecnie
znacznie wolniej niż liczba sklepów internetowych, co znacząco
zaostrza konkurencję w ramach
tego sektora.
Największy odsetek sklepów o stażu większym niż 5 lat zadeklarowały sklepy z najbardziej tradycyjnej kategorii, czyli Książki
& Multimedia (19,7%) oraz Foto & RTVAGD i Hobby (18,8%).
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Liderem wzrostu liczby sklepów w tym roku była branża artykułów dziecięcych (26,3%) oraz odzieżowa (25,9%), co potwierdza także analiza
ilości sklepów zarejestrowanych w tych branżach w serwisie Sklepy24.
pl. W skali dwóch lat największe wzrosty populacji zanotowały branża
Delikatesy (73,7%) oraz Dom & Ogród (61,9%).

Zdrowie i Uroda
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Sklepy ze stażem poniżej 2 lat
stanowią aż 50,9% ogółu sklepów internetowych w Polsce.
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Twój partner w płatnościach
elektronicznych on-line

Transakcje obsługuje DialCom24,
firma z wieloletnim doświadczeniem w branży e-Commerce
infolinia:

0801 00 33 24, 061 847 52 64

www.przelewy24.pl

info@przelewy24.pl
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Model sprzedaży – wyłącznie internetowy czy mieszany
W pierwszych latach e-Handel był częściej uzupełnieniem tradycyjnych kanałów
sprzedaży przedsiębiorców, budujących
swoją obecność w Internecie w oparciu
o dotychczas posiadane procesy i zasoby.
Dzięki dynamicznemu wzrostowi zainteresowania konsumentów tą forma zakupów,
w ostatnich latach coraz częściej kanał internetowy może być głównym, a nawet wyłącznym pomysłem na biznes.
Szczególnym zainteresowaniem
sklepów stricte internetowych
cieszą się Prezenty & Akcesoria,
Zdrowie & Uroda oraz Książki &
Multimedia.
Wśród wszystkich ankietowanych sklepów
nadal nieznacznie przeważają sklepy wielokanałowe (51,5%), jednak odsetek ten
spadł w porównaniu do badania z 2007
roku (56,2%).
Sklepy, które handel w sieci
rozpoczęły w ciągu ostatniego
roku (23,1%), to w zdecydowanej większości biznesy wyłącznie internetowe (62,7%).
Wśród sklepów, które mogą się
pochwalić długim stażem (powyżej 5 lat), dominują sklepy
prowadzące również sprzedaż
w placówkach stacjonarnych
(63,2).
Badając związek pomiędzy branżą i dostępnymi kanałami sprzedaży, uzyskujemy
informację o kategoriach szczególnie popularnych wśród biznesów stricte elektronicznych.
Detaliści, dla których sieć nie jest jedynym
kanałem sprzedaży, są częściej reprezentowane w handlu komputerami, art. fotograficznymi, RTV, AGD oraz w kategorii Auto
& Moto.
Partner strategiczny

wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów
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Czy sklep posiada stacjonarną placówkę sprzedaży
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
Źródło: gemiusReport, Sklepy24.pl, 2007
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Czy sklep posiada stacjonarną placówkę sprzedaży
w zależności od stażu w e-Handlu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Wielkość zatrudnienia w całym
przedsiębiorstwie
Biorąc pod uwagę wielokanałowość sprzedaży ponad połowy sklepów internetowych,
postanowiliśmy ustalić, jakie jest całkowite
zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach
oraz zatrudnienie przy poszczególnych kanałach sprzedży.

Wielkość zatrudnienia w całym przedsiębiorstwie
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
Źródło: gemiusReport, Sklepy24.pl, 2007
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Absolutna wiekszość polskich
sklepów internetowych (83,8%)
to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób.
83,8% przedsiębiorstw handlujących
w Internecie zatrudnia w sumie do 10 pracowników. Należy przy tym zauważyć, że
w stosunku do roku 2007 nastąpiło pewne przesunięcie w kierunku zwiększenia
zatrudnienia. Może to wynikać m.in. ze
wzrostu zainteresowania e-Commercem ze
strony większych marek, na co też wskazują wyniki analizy wielokanałowości sprzedaży.
Motoryzacja, Komputery, Foto & RTVAGD są branżami, w których zaznaczają
swoją obecność większe firmy. Skala prowadzonej działalności jest w takich przypadkach znacznie większa. Dużym atutem jest
również doświadczenie w sprzedaży tradycyjnej, umowy z dystrybutorami, istniejące
rozwiązania logistyczne - wyzwania, z którymi łatwiej jest uporać się większej firmie.
Zdecydowaną domeną mniejszych firm są
natomiast Książki & Multimedia, Prezenty
& Akcesoria oraz Dziecko.
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Wielkość zatrudnienia w poszczególnych kanałach sprzedaży
W kanale internetowym zwykle zatrudnionych jest zdecydowanie mniej osób niż
w sprzedaży stacjonarnej, co obok mniejszych kosztów lokalowych (w zasadzie potrzebne jest tylko biuro) jest główna przyczyną mniejszych kosztów prowadzenia
tego typu działalności.

Wielkość zatrudnienia w poszczególnych kanałach sprzedaży
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
Źródło: gemiusReport, Sklepy24.pl, 2007
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Zaledwie 2,6% respondentów
zadeklarowała, że przy sprzedaży online pracuje więcej niż
10 osób, podczas gdy w prowadzonych przez nich sklepach
stacjonarnych udział ten wynosi
14,4%.
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W mniejszych firmach (do 10 osób), które sprzedają również poza Internetem, do
kanału elektronicznego dedykowanych jest
nie więcej niż 2 osoby (81,1% wskazań).
W firmach wielokanałowych, zatrudniających powyżej 10 osób, na przeznaczenie co
najmniej 6 osób do obsługi sprzedaży internetowej może sobie pozwolić co trzecia
taka firma (33,6%). Nie więcej niż 2 osoby
w kanale online to tylko 28,4% przypadków.

Wielkość zatrudnienia przy sprzedaży w Internecie w uzależnieniu od całkowitego zatrudnienia
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Ilość sklepów internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa
Jedną z zalet prowadzenia sprzedaży w Internecie są relatywnie niskie koszty wejścia
na ten rynek oraz prosta możliwość powielania rozwiązań i informacji, a w konsekwencji otwarcie każdego kolejnego sklepu online jest jeszcze tańsze. Korzystając
z tej cechy Internetu, przedsiębiorcy mogą
w łatwy sposób personalizować swoją ofertę i zamiast prowadzić jeden sklep z szerokim asortymentem, rozwijać równolegle
kilka marek skierowanych do różnych grup
odbiorców.

Ilość sklepów internetowych posiadanych przez firmę
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
Źródło: gemiusReport, Sklepy24.pl, 2007
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71,9% przedsiębiorców zadeklarowało, że prowadzi tylko
jeden sklep internetowy. Wynik
ten jest niemal identyczny z wynikiem badania przeprowadzonego w roku 2007 i stabilizacja
ta dotyczy także pozostałych
przedziałów, gdzie dwa sklepy
posiada 19% respondentów, natomiast trzy lub więcej 9,1%.

n = 616
n = 525

40

60

Pojedyncze sklepy posiadają zwykle przedsiębiorcy sprzedający asortyment z branży
Delikatesy (78,9%) oraz Prezenty & Akcesoria (73,7%), natomiast trzy i więcej
sklepów mają najczęściej respondenci
handlujący asortymentem z kategorii Auto
& Moto (22,7%) oraz Komputer (20,9%).
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Ilość sklepów internetowych posiadanych przez firmę w zależności
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Większość przedsiębiorstw prowadzi jeden
sklep, a proporcje ilości posiadanych sklepów są zachowane i niemalże identyczne
zarówno w przypadku firm prowadzących
wyłącznie handel przez Internet, jak i firm
prowadzących także sklepy stacjonarne.
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Ilość przesyłek realizowanych
przez sklepy
Wielkość sklepu internetowego można
określać, stosując różne miary, w tym m.in.
wielkość zatrudnienia czy obroty, jednak
każda z nich jest w jakimś stopniu uzależniona od podstawowego czynnika czyli ilości zamówień. Ilość zamówień przekłada
się wprost na wielkość sprzedaży i biorąc
pod uwagę niewielki udział odbioru własnego klientów, ma ona także bezpośredni
wpływ na stan zatrudnienia, przynajmniej
w sklepach o nie zautomatyzowanej logistyce magazynowej.

Wydaje się, że do obsługi mniej niż 100 wysyłek miesięcznie raczej powinna wystarczyć jedna osoba, jednak, jak wynika z dalszej analizy, aż
53,3% procent firm zatrudniających w internetowym kanale sprzedaży
2 osoby, ma sprzedaż właśnie tej skali.

Miesięczna ilość przesyłek realizowanych przez sklep w zależności
od wielkości zatrudnienia przy sprzedaży internetowej
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Miesięczna ilość przesyłek realizowanych przez sklep w zależności
od posiadania stacjonarnej placówki sprzedaży
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Wydaje się, że do obsługi mniej niż 100
wysyłek miesięcznie raczej powinna wystarczyć jedna osoba, jednak, jak wynika
z dalszej analizy, aż 53,3% procent firm zatrudniających w internetowym kanale sprzedaży 2 osoby, ma sprzedaż właśnie tej skali.
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Z dużym prawdopodobieństwem w firmach obsługujących mniej niż 100 przesyłek na miesiąc i zatrudniających więcej niż
jedną osobę, nie pracują one na pełen etat
traktując ten kanał sprzedaży jako dodatkowe źródło dochodu.
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Zaledwie co dziesiąty sklep internetowy realizuje ponad 1000
przesyłek miesięcznie.

Mniej niż 500 przesyłek na miesiąc zadeklarowało w sumie 80,9% respondentów,
a mniej niż 1000 w sumie 89,7%.
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Wśród firm posiadających stacjonarne placówki sprzedaży,
odsetek realizujących mniej niż
100 przesyłek miesięcznie jest
niższy o blisko 10 punktów procentowych niż u sprzedawców
stricte internetowych.

Miesięczna sprzedaż sklepu
Warto zauważyć, że rozkład odpowiedzi na
pytanie o ilość przesyłek wysyłanych miesięcznie przez sklep nie różni się istotnie
pomiędzy poszczególnymi branżami.
W tegorocznej ankiecie zrezygnowaliśmy
z pytania respondentów o wielkość sprzedaży zamieniając je na pytanie o przeciętną wartość koszyka oraz miesięczną ilość
przesyłek. Przyjmując konkretne wartości
koszyka oraz ilości zamówień dla poszczególnych respondentów założyliśmy rozkład
normalny dla całej próby.

Dzięki takiemu podejściu otrzymaliśmy
w miarę równomierny rozkład przychodów,
w przeciwieństwie do sytuacji, gdy respondenci deklarują obroty, wybierając jeden
z zaledwie kilku możliwych przedziałów.
W dalszych analizach podzieliliśmy sklepy na trzy grupy: małe - o sprzedaży miesięcznej do 10.000zł, średnie - o sprzedaży
10.000-100.000zł oraz duże - o miesięcznej
sprzedaży ponad 100.000zł.

Sklepy internetowe o miesięcznej sprzedaży przekraczającej
100.000zł, czyli o rocznych obrotach powyżej 1 mln zł stanowią 17,2% zatem w Polsce jest
obecnie około 1300 sprzedawców handlujących w tej skali.
czas podziałach. Porównanie jest jednak
częściowo ograniczone z powodu umieszczenia w zeszłorocznej ankiecie możliwości odpowiedzi „Nie wiem” dla osób, które
chcą uniknąć odpowiedzi na to pytanie.

Co trzeci sklep internetowy ma
sprzedaż nie przekraczającą
10.000zł miesięcznie, a co drugi
osiąga sprzedaż z przedziału
10.000-100.000 zł.

Odsetek sklepów o sprzedaży poniżej
10.000zł miesięcznie wyniósł 34,6% i wynik ten jest o ponad 5 punktów procentowych niższy niż zadeklarowany przez sklepy internetowe w roku 2008.
W celu porównania tegorocznych wyników
z ankietą przeprowadzoną w roku 2008
przedstawiamy obroty w przyjętych wów-

Jak wynika z porównania, w tegorocznym badaniu niemal podwoił się odsetek
respondentów, u których sprzedaż miesięczna mieści się w przedziale pomiędzy
50.000 i 200.000zł. Zapewne nie jest to
spowodowane wyłącznie czynnikami gospodarczymi. Można przyjąć z dużym
prawdopodobieństwem, że w badaniu
z roku 2008 respondenci z tej grupy często
zaniżali obroty lub wybierali odpowiedź
„Nie wiem”.

Miesięczna sprzedaż sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

n = 616

Miesięczna sprzedaż sklepu – porównanie w ujęciu rocznym
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
Źródło: Sklepy24.pl, 2008
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1-4 Marketing i promocja
Z punktu widzenia działalności handlowej Internet ma kilka szczególnych cech, a trzy najważniejsze z nich to:

sze znaczenie niż ma to miejsce sklepach stacjonarnych i jeśli jest niedopracowana, może
niweczyć wszelkie wysiłki marketingowe.

1. Abstrakcyjna forma lokalizacji sklepu, która w przypadku nowych marek może zostać
„odkryta” przez konsumenta w zasadzie tylko i wyłącznie dzięki „drogowskazom”, czyli linkom prowadzącym z innych serwisów,
w tym z wyszukiwarek. W Internecie nie
można opierać biznesu w oczekiwaniu na odwiedziny przypadkowego klienta, jak może to
mieć miejsce w odniesieniu do sklepów stacjonarnych, które zlokalizowane w pobliżu miejsc
o dużej frekwencji przechodniów często
w ogóle nie muszą się nigdzie reklamować. Jedynie posiadacze nazw domen jednoznacznie
odpowiadających nazwie produktu mogą liczyć na przypadkowych klientów rozpoczynających poszukiwania towarów poprzez wpisanie potencjalnie najbardziej prawdopodobnego
adresu dostawcy. Nazwy generyczne nie mogą
jednak zostać zarejestrowane jako znak towarowy i mają mniejszy potencjał do budowania
znajomości marki niż nazwy abstrakcyjne. Ponadto prawdopodobnie wszystkie są już przez
kogoś zajęte.

Podsumowując, nowa marka handlowa w Internecie jest jak stoisko otwarte na jednej z odległych gwiazd drogi mlecznej - aby klient do

2. Abstrakcyjność lokalizacji sprawia, że
wszystkie adresy są przynajmniej teoretycznie
równorzędne. Brak oddalenia w przestrzeni
(wszystkie sklepy są od siebie oddalone na odległość kliknięcia myszki) oraz specjalnego wyróżnienia lokalizacji (w Internecie nie ma podziału na sklepy zlokalizowane na rynku lub na
przedmieściu) sprawia, że o klienta trzeba stale
zabiegać, nawet jeśli poznał on już lokalizację
sprzedawcy.
3. Brak fizycznego kontaktu z oferowanymi
produktami oraz ich sprzedawcą ogranicza
możliwości poznawcze konsumenta i może
być przyczyną jego obaw, które jeśli tylko się
pojawią, to zwykle prowadzą do rezygnacji
z zakupów. Zdjęcia o złej jakości lub, co gorsza,
ich brak oraz zbyt lakoniczne opisy produktów,
to czerwona kartka dla sprzedawcy. Właściwa
prezentacja towaru w Internecie ma nie mniejPartner strategiczny

Partner branżowy

niego dotarł, trzeba najpierw ustawić jak najwięcej teleskopów tak, aby patrzyły w kierunku
tej gwiazdy. Potem należy zadbać, aby gwiazda
zawsze wydawała się być bardziej atrakcyjną
niż inne i w końcu by nie odstraszyła przybysza
czarnymi plamami braku informacji.

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy internetowe

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy
- porównanie wyników badań z lat 2007 i 2009
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
Źródło: gemiusReports, Sklepy24.pl, 2007
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Profesjonalny e-mail marketing
najkrótszą drogą do klienta
Newsletter z optivo® broadmail kluczem do sukcesu
optivo - Twój Partner w:
» Pozyskiwaniu nowych klientów
» Budowaniu trwałych relacji z klientem
» Skutecznej sprzedaży produktów i usług
» Efektywnym zwiększaniu obrotu i zysków firmy
optivo® broadmail - Twój system do tworzenia i wysyłki mailingów
» Mailing i Faks na bazie szablonu spójnego z wizerunkiem firmy
» Prędkość wysyłki do 4 milionów maili w ciągu godziny
» Wysoka średnia doręczeń do skrzynek odbiorczych
» Najwyższa jakość wyświetlenia treści maila u klienta
» Obszerne raportowanie zachowań odbiorcy
» Prosta obsługa i sprawne zarządzanie
» Consulting i doradztwo strategiczne
Zaufały nam już takie firmy jak: LOT, Germanwings, Tchibo, Accor Hotels, Aral,
Agapes, HypoVereinsbank, BSJP, Fly.pl, Europcar, AXA, Siemens, Bosch, ebay

Testuj teraz bezpłatnie: www.optivo.pl/test

www.optivo.pl

info@optivo.pl

tel. 022-490 60 48
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Najczęściej stosowaną przez sklepy formą marketingu internetowego jest pozycjonowanie naturalne w wyszukiwarkach
(77,7%), następnie obecność w pasażach
handlowych i katalogach (71,1) oraz w porównywarkach cen (59,9%). W stosunku
do wyników badania przeprowadzonego
w roku 2007 widać wyraźny wzrost popularności porównywarek cen oraz pasaży
i katalogów.
Pozycjonowanie naturalne w
wyszukiwarkach (SEO) stosuje
77,7% sklepów internetowych,
natomiast z płatnej reklamy
(SEM) korzysta 53,1%.

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy w zależności
od wielkości zatrudnienia
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Niewiele mniej popularna jak obecność
w porównywarkach cen jest płatna reklama
w wyszukiwarkach (SEM), którą stosuje ponad połowa respondentów (53,1%). Mniejsza popularność SEM może świadczyć
o deficycie wiedzy sprzedawców odnośnie
możliwości, jakie daje jej optymalne wykorzystanie. Ponadto prawdopodobnie wielu z nich nie stosuje zbyt rozbudowanych
analiz i porównań rentowności różnych
kanałów marketingowych w uzależnieniu
od kosztów, konwersji i strategii cenowej.
Na przestrzeni ostatnich dwóch
lat, obecność sklepów w porównywarkach cen wzrosła o blisko
20 punktów procentowych
z 41,5% w roku 2007 do 59,9%
w roku 2009.
Reklama banerowa jest stosowana przez
zaledwie 27,3% respondentów i do tego
z dużym prawdopodobieństwem w znacznej części są to kampanie bezpłatne realizowanie na zasadzie wymiany barterowej,
jak ma to miejsce w systemach wymiany
linków i wzajemnej promocji typu SymbioStream.
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Pewnym zaskoczeniem może być stosunkowo niski stopień wykorzystania
jednej z najtańszych i zarazem najskuteczniejszych form marketingu bezpośredniego, jakim jest e-mail marketing (40,9%).
E-mail marketing jest bardzo ważnym
i jak się okazuje mocno niedocenianym na
naszym rynku instrumentem marketingowym, który w skuteczny sposób może
przyczyniać się do pozyskiwania nowych
nabywców, sprzedaży większej ilości produktów i usług oraz budowania lojalności
dotychczasowych klientów.
Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tej
formie marketingu, gdyż, jak się okazuje,
wykazuje ona największą zmienność stosowania w zależności od stażu sklepu, jego
wielkości i przychodów, ale nawet branży,
w jakiej działa sklep.
Największa dysproporcja wykorzystania
e-mail marketingu przez sklepy internetowe występuje w podziale na wielkość
przedsiębiorstwa. W firmach zatrudniających do pięciu osób stosuje go zaledwie
co trzeci respondent, podczas gdy w dużych przedsiebiorstwach jest to już 2/3.
Bardzo podobnie wygląda związek pomiędzy stosowaniem e-mail marketingu
i stażem sklepu oraz branżą w jakiej działa.
Najmniej popularny jest e-mail marketingu wśród sklepów sprzedających artykuły Dom & Ogród, natomiast najbardziej
w Delikatesach.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego zwrot z inwestycji
za każdy dolar amerykański
zainwestowany w e-mail marketing przynosi w 2009 roku
43,62 USD.

E-mail marketing jest ponad dwukrotnie częściej stosowany przez przedsiębiorców zatrudniających ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej ponad 100.000zł oraz o stażu większym niż 5 lat (82,6%) niż przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych przychodach i o krótszym stażu (34%).
leżności od przychodów. W tym wypadku
zasadne jest chyba pytanie: Sklepy nie stosują e-mail marketingu, bo mają zbyt małe
przychody, czy może mają małe przychody,
bo nie stosują e-mail marketingu?
Warto na koniec jeszcze raz zauważyć, że
e-mail marketing jest w Polsce tak rzadko
stosowany mimo, iż jest on jedną z najdo-

la/1020-e-mail-roi-still-slipping/

Duża jest także dysproporcja odsetka sklepów stosujących e-mail marketingu w zaPartner branżowy

skonalszych form marketingu z punktu widzenia personalizacji przekazu reklamowego. Najbardziej rozwinięte technologicznie
systemy umożliwiają uzależnienie treści
i harmonogramu wysyłki maili w od wielu
czynników, w tym m.in. historii zakupów,
skuteczności poprzednich działań marketingowych, a nawet tego, czy w poprzednim mailu został kliknięty wybrany link.

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy w zależności
od wielkości zatrudnienia
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Zaledwie 21,3% sklepów stosuje program partnerski
w celu pozyskania klientów.
W pewnych branżach może to
być uzasadnione wysokością
marż, które oscylują na granicy rentowności, co często jest
podyktowane przyjętą przez
sklepy strategią cenową.

Marketing partyzancki, który stosuje 13,5%
respondentów, jest formą marketingu zbliżoną do marketingu wirusowego. Polega
on na stosowani niekonwencjonalnych
działań marketingowych jak np. vlepki,
czyli małe samoprzylepne formy plastyczne. W Internecie marketing partyzancki
jest najczęściej realizowany przez kanały
wideo oraz serwisy społecznościowe.

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy – zagregowane
porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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SymbioStream to nowatorskie narzędzie
optymalizujące przepływ użytkowników
pomiędzy komplementarnymi sklepami
w celu efektywnej konwersji ich w klientów.
Generuje dodatkową sprzedaż
w partnerskich sklepach internetowych
Dobiera optymalny zestaw partnerów
w celu maksymalizacji ich przychodów
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Inteligentny system
pozyskiwania klientów

Jest łatwy w instalacji i w wersji
branżowy tematu
podstawowej całkowiciePartner
bezpłatny
Jak to działa?
www.symbiostream.pl
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Interesujących informacji dostarcza branżowa analiza popularności poszczególnych form marketingowych. Jak można
zauważyć, w przypadku niektórych z nich
dysproporcje sięgają nawet 100%, jak to
ma miejsce np.w przypadku programów
partnerskich.
Najciekawszą pod względem
odchyleń od rynkowej średniej
w zakresie stosowania różnych
form marketingu okazuje się
być branża spożywcza, która w najmniejszym stopniu
ze wszystkich wykorzystuje
porównywarki cen (52,6%
wobec średniej 59,9%) i pozycjonowanie w wyszukiwarkach
(68,4% wobec średniej 77,4%),
a z drugiej strony jest liderem
wykorzystania płatnej reklamy w tychże wyszukiwarkach
(73,7% wobec średniej 53,1%)
i w E-mail marketingu (63,2%
wobec średniej 40,9%).

Najmniej aktywną marketingowo jest branża Dom & Ogród, która aż w 3 różnych formach marketingowych uplasowała się na
ostatnim miejscu, a w pozostały znajduje
się zawsze w dolnym kwartylu.

Formy marketingu internetowego stosowane przez
sklepy w wybranych branżach
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Akcje promocyjne stosowane
przez sklepy
W celu podniesienia atrakcyjności oferty sklepy stosują różne akcje promocyjne,
a zdecydowanie najpopularniejsza z nich to
obniżki cen (78,9%). Ponad połowa sprzedawców kusi swoich klientów bezpłatną
dostawą (58,9%), a blisko połowa stosuje
wyprzedaże (49,8%). Co trzeci sklep dba
o relacje z klientami wysyłając im upominki (38,1%), natomiast co piąty urządza dla
nich konkursy z nagrodami (19%).
Promocje w postaci konkursów
dla klientów są czterokrotnie
częściej stosowane przez przedsiębiorców zatrudniających
ponad 10 osób i o sprzedaży
miesięcznej ponad 100.000zł
oraz o stażu większym niż
5 lat (60,9%) niż przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych
przychodach i o krótszym stażu
(16%).
Najbardziej aktywne w tym zakresie są sklepy o większym stażu i o większych przychodach. Wśród sklepów o stażu większym niż
5 lat wszystkie prowadzą jakieś akcje promocyjne, w tym w odniesieniu do sklepów
najmłodszych blisko dwukrotnie częściej
stosują one wyprzedaże oraz konkursy dla
klientów. Jeszcze większa dysproporcja
w stosowaniu tego rodzaju akcji promocyjnych występuje w podziale ze względu
na przychody sklepów.
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Akcje promocyjne stosowane przez sklepy internetowe
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Akcje promocyjne stosowane przez sklepy internetowe – zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Akcje promocyjne stosowane przez sklepy internetowe
w wybranych branżach
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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są domena sklepów sprzedających Książki & Multimedia.
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Informacje zamieszczone na stronie produktu, które wpływają na
sprzedaż
W opinii respondentów największy wpływ
na poziom sprzedaży mają wyczerpujące
opisy (77,4%) i wyraźne zdjęcia produktu
(74,2%). Zastanawiające przy tym jest to,
że blisko 25% sprzedawców nie zaznaczyło tych opcji i prawdopodobnie nie przywiązuje do tego dużej wagi, szkodząc tym
samym swojemu biznesowi. Wyczerpujące
opisy wskazywali najczęściej sprzedawcy
z branży Spor & Turystyka (88,4%), natomiast w wyraźnych zdjęciach króluje branża Odzieżowa (90,7%).
Ponad 1/3 odpowiedziała, że dla klientów
ważne są opinie o produktach (42,5%), jednak zaledwie 1,7% samodzielnie je zbiera,
pozostawiając te sferę porównywarkom
cen i serwisom społecznościowym.
Zaledwie 8,6% respondentów
uważa, że prezentacja wideo
podnosi sprzedaż, co może
być szczególnie zaskakujące,
największy odsetek jest reprezentowany przez sprzedawców
z branży Delikatesy (15,8%).
Zdaniem co trzeciego sprzedawcy(31,3%)
wskaźnik dostępności towaru w magazynie
podnosi jego sprzedaż. Przeciwne stanowisko jest zrozumiałe w przypadku sklepów,
które nie posiadają własnych magazynów
i gdzie taki wskaźnik mógłby często raczej
odstraszać klientów, jednakże ponad połowa sklepów zadeklarowała, że posiada
na stanie ponad 70% oferowanego asortymentu. Czyżby zatem sprzedawcy posiadający pełne magazyny nie potrafili zmonetyzować wartości, jaką dysponują, a którą
jest natychmiastowa wysyłka towaru? Jak
się okazuje po głębszej analizie, sklepy
o większych obrotach częściej informują
o czasie dostawy (55,7%).
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Partner branżowy

Wskaźnik dostępności w magazynie jako informacja wpływająca na
wielkości sprzedaży jest dwukrotnie częściej wskazywana przez przedsiębiorców zatrudniających ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej ponad 100.000zł oraz o stażu większym niż 5 lat (56,5%) niż przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych przychodach i o krótszym stażu (25,6%).

Informacje zamieszczone na stronie produktu podnoszące ich sprzedaż
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Informacje zamieszczone na stronie produktu podnoszące ich sprzedaż – zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
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Informacje zamieszczone na stronie produktu podnoszące ich sprzedaż w wybranych branżach
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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wielkość sprzedaży
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Czynniki, które zdaniem sprzedawców mają największy
wpływ na wielkość sprzedaży
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

Zdaniem sprzedawców poza ceną towaru
największy wpływ na wielkość sprzedaży
ma ,,marka i zaufanie do sklepu” (37%). Na
drugim miejscu stawiaja oni na „kontakt
z klientem” (24%), a na trzecim „dostępność towaru” (21,9). Zaledwie 12,8% uważa, że znaczenie ma jakość strony internetowej.
Po głębszej analizie okazuje się, że na drugiej i trzeciej pozycji panuje częsta zmiana
miejsc. Na przykład „dostępność towaru” jest znacznie częściej wskazywana niż
„kontakt z klientem” przez respondentów,
którzy prowadzą sklep stacjonarny oraz
tych, którzy działają w Internecie dłużej
niż 5 lat.
Wśród sklepów, które mają ponad 5-cio letni staż i równocześnie prowadzą sprzedaż
w sklepie stacjonarnym (n=48) aż 31,3%
stawia na dostępność towaru, a tylko 14,6%
na kontakt z klientem. Podobne, choć nie
aż tak wyraźne tendencje występują w sklepach o największej sprzedaży.

n = 616

[%] 0

10

20

30

40

21,9

dostępność towaru

37,0

marka i zaufanie do sklepu

12,8

jakość strony internetowej

24,0

kontakt z klientem

4,2

inne

Marka i zaufanie do sklepu jest wskazywana jako czynnik najbardziej wpływający na wielkość sprzedaży przez co drugiego przedsiębiorcę zatrudniającego ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej
ponad 100.000zł oraz o stażu większym niż 5 lat (56,6%) podczas
gdy mikroprzedsiębiorcy o mniejszych przychodach i stażu wskazywali ten czynnik w 36,6% przypadków.

Czynniki, które zdaniem sprzedawców mają największy wpływ na wielkość sprzedaży – zagregowane porównanie
sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Czynniki, które zdaniem sprzedawców mają największy wpływ na wielkość sprzedaży w wybranych branżach
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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1-5 Transakcje i płatności
W związku z tym, że dochody sklepu zależą
wprost od wielkości sprzedaży, naturalnym
celem jest jej maksymalizacja, która może
być osiągnięta poprzez zwiększenie liczby
klientów oraz wzrost częstości zakupów,
jak również wzrost wartości przeciętnego
koszyka.

ponosi zwykle sklep (inaczej bywa w branżach o bardzo niskich marżach jak RTVAGD), a konsument posiada dodatkową
ochronę, wynikającą z możliwości złożenia
reklamacji u wydawcy karty i anulowania
transakcji w przypadku, jeśli umowa nie
została zrealizowana przez sklep.

Największą elastyczność ma oczywiście
ilość klientów, jednak z punktu widzenia
rachunku ekonomicznego jest to czynnik
najbardziej kosztotwórczy, w przeciwieństwie do wzrostu wartości koszyka, który
jest ograniczony w swym rozwoju, jednak
może być łatwo osiągnięty niemalże bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.

Z punktu widzenia sprzedawcy oczywiście najbardziej pożądaną forma płatności
jest przelew na konto, który z jednej strony zmniejsza ryzyko nieodebrania paczki
przez zamawiającego, a z drugiej poprawia
płynność finansową przedsiębiorstwa.

Ostatnim krytycznym krokiem w typowym
procesie zawierania umów na odległość jest
wybór formy płatności, o ile nie jest ona
z góry narzucona przez sprzedawcę. Jak
się okazuje, zdecydowanie najpopularniejszą formą płatności za zakupy internetowe
w Polsce jest od wielu lat płatność za pobraniem.

Wielkość średniego zamówienia zależy
głównie od branży, w jakiej działa sklep.

Największe pojedyncze transakcje dotyczą
sklepów działających w branży Komputer
(578,24zł), Foto & RTV-AGD (563,38zł)
oraz Dom & Ogród (521,7zł). Najmniejsze wartości koszyków są natomiast domeną działających w branży Książki
& Multimedia (110,82zł), Zdrowie & Uroda (130,37),Prezenty & Akcesoria (131,79)
oraz Odzież (138,71).
Wielkości podane w nawiasach okrągłych
( ) to średnie ważone wielkości koszyków,
wyznaczone na podstawie ilości zamówień
574 sklepów, które pozostały po odrzuceniu sklepów, które zadeklarowały wielkość
miesięcznej sprzedaży mniejszą od 5.000zł
oraz większą niż 5.000.000zł.

Jaka jest przeciętna wartość jednego zamówienia (koszyka) w Państwa sklepie?
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Płatność za pobraniem jest najpopularniejsza, pomimo największego kosztu tej formy płatności z punktu widzenia kupującego oraz pomimo dynamicznego wzrostu
dostępności kart płatniczych i innych rozwiązań pochodnych jak e-karty. Sytuacja ta
wydaje się być dodatkowo o tyle niezrozumiała, że koszt płatności kartą kredytową
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Nadzwyczajną popularność
płatności za pobraniem należy interpretować jako wyraz
braku zaufania konsumentów,
którzy poprzez wybór tej formy
płatności starają się ograniczyć
ryzyko niepowodzenia zakupów
dokonywanych przez Internet.
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268,74zł - tyle wynosi średnia ważona wartość koszyka z próby 574
sklepów o deklarowanej miesięcznej sprzedaży z zakresu 5.0005.000.0000zł.
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Michał Bzowy
dyrektor DialCom24, Przelewy24.pl

OBSŁUGA PŁATNOŚCI W INTERNECIE

Wybierając zakupy przez Internet klient zyskuje wygodę, ale

jeśli chcesz sprzedawać poprzez Internet swoje towary lub usłu-

brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym może powodo-

gi, musisz posiadać mechanizm przyjmowania za nie pieniędzy,

wać pewne zagrożenia. Podobnie jest w przypadku sprzedają-

czyli serwis płatności. Serwis taki winien umożliwiać przyjmo-

cego, wysyłając towar pod nieznany adres ponosi ryzyko zwią-

wanie płatności z maksymalnej ilości banków, kart płatniczych,

zane z weryfikacją odbiorcy. Jak przeprowadzić transakcję, aby

portfeli, SMS‑ów, itp. i informować natychmiastowo o każdej
wpłacie.
Od ilości i sposobu obsługiwanych banków i innych metod
w serwisie płatności zależy ilość klientów, którym umożliwisz
zakup Twoich produktów i usług. Pod tym względem nasz serwis płatności Przelewy24 stał się wzorem do naśladowania i nadal wytycza kierunki dalszego rozwoju w tej dziedzinie.

była bezpieczna dla obu stron?
Stosując się do podstawowych reguł obowiązujących w handlu
internetowym można w obu tych przypadkach ryzyko zmniejszyć. Klient, zanim przejdzie do płatności za zamówienie powinien zweryfikować wiarygodność sklepu. Sprawdzić regulamin,
dane teleadresowe (np. w lokalizatorze internetowym), warto
również opierać się na doświadczeniach innych i sprawdzić
opinie o sklepie na forach. Mając już pewność, że podany adres
istnieje, sklep nie powstał dwa tygodnie temu i oferuje „nad-

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
oferujemy atrakcyjne i przejrzyste opłaty za korzystanie z naszego systemu. Bez abonamentów i stałych opłat, twój koszt
pojawia się tylko wtedy, gdy pojawią się dochody.

zwyczajne” promocje możemy przejść do złożenia zamówienia.
Tu pojawia się kwestia wyboru formy płatności. Warto wybrać
sklep, który umożliwia skorzystanie z serwisu transakcyjnego
takiego, jak Przelewy24 (www.przelewy24.pl). Możliwość płacenia przez Przelewy24 w danym sklepie informuje klienta,
iż sprzedawca przeszedł proces rejestracyjny, który wymaga
od niego posiadania konta bankowego oraz przedstawienia

PROSTA INSTALACJA

dokumentów firmy. Dzięki systemowi Przelewy24 informacja

pełen proces instalacyjny możesz wykonać nawet w jeden dzień.

o wpłacie dotrze do odbiorcy w ciągu kilku minut, co ma zna-

Po przekazaniu nam numeru twojego konta oraz wypełnieniu

czący wpływ na czas realizacji całego zamówienia. Po opłace-

formularza rejestracyjnego możesz skorzystać z gotowych

niu zamówienia klient powinien egzekwować gwarantowany

skryptów lub gotowych modułów. Bazując na udostępnionych

przez sprzedawcę termin realizacji.

przez nas rozwiązaniach w prosty sposób zainstalujesz system
płatności Przelewy24.pl w swoim serwisie.

Po drugiej stronie procesu zakupu stoi sprzedawca, wysłanie
towaru nieznanej osobie również wiąże się z ryzykiem. W najlepszym przypadku poniesie koszty przesyłki, w najgorszym utraty

PEŁEN NADZÓR NAD TRANSAKCJAMI
decydując się na korzystanie z systemu Przelewy24.pl otrzymasz dostęp do panelu administracyjnego, w którym na bieżąco możesz kontrolować zestawienia dokonywanych transakcji.

towaru. Stosując Przelewy24 sklep zanim wyśle towar do klienta ma już pieniądze na swoim koncie, dzięki temu eliminuje ryzyko związane z kosztami zwrotu dostawy. Jednocześnie cały
proces płatności przebiega automatycznie dzięki czemu sklep
natychmiast wie o wpłacie i sam przekazuje zamówienie do realizacji. Szeroki wachlarz form płatności w Przelewy24 – karty

METODY PŁATNOŚCI
udostępniamy automatyczne płatności 24 godziny na dobę 7 dni

płatnicze, przelewy on‑line, płatności mobilne gwarantują sprzedawcy bezpieczny, zamknięty w jedną całość system z jednolitym interfejsem. Obecnie najbezpieczniejszą formą płatności

w tygodniu przelewami on‑line z ponad 30 banków w Polsce,

są przelewy internetowe, zarówno klient jak i sprzedający mają

kartami płatniczymi VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, Ame-

potwierdzenie transakcji na swoim koncie, a wykorzystanie do

rican Express, SOLO i innymi, międzynarodowy wielowalutowy

przekazania środków systemu Przelewy24 zapewnia zewnętrz-

portfel elektroniczny Moneybookers oraz Paypal, płatności mo-

ny punkt odniesienia w przypadku jakichkolwiek reklamacji.

bilne w tym płatności SMS.
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Poza branżą sklepu, drugim czynnikiem
najmocniej związanym z wielkością koszyka jest wiek sklepu. Sklepy o stażu krótszym niż 2 lata w ponad 40% mają zamówienia niższe od 100zł, sklepy działające
pomiędzy 2 i 5 lat mają takich zamówień
już 30%, natomiast sklepy posiadające
doświadczenie dłuższe niż 5 lat, otrzymują zamówienia warte mniej niż 100zł
w zaledwie w 1/4 przypadków. Korelacja
ta jest bezdyskusyjnie związana z nabywaniem coraz to większych umiejętności
w podnoszeniu wartości koszyka i zapewne jest efektem obserwacji i samodzielnych
eksperymentów oraz optymalizacji oferty,
w tym produktów komplementarnych.
Można dostrzec tutaj jednak jedną anomalię w przypadku sklepów o stażu mniejszym niż 1 rok, które ze wszystkich grup
wiekowych zadeklarowały największy odsetek koszyków o wartości z przedziału
1001-2000zł.

Przeciętna wartość jednego zamówienia w podziale na branże
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Sklepy posiadające stacjonarne
placówki mają zdecydowanie
mniej zamówień o wartości
poniżej 100zł niż sklepy handlujące wyłącznie w Internecie.

Można także dostrzec pewną zależność pomiędzy przeciętną wartością zamówienia
a doświadczeniem sklepu w sprzedaży
poza Internetem.
Oprócz wiedzy i umiejętności sprzedawców może to być także efektem lepszej
dostępności towaru w tych sklepach, które
z natury posiadają magazyn. Może to również wynikać z tego, że sklepy posiadające
w asortymencie towary o większej wartości jednostkowej dają częściej możliwość
odbioru własnego zakupu, ze względu na
klientów, którzy przed wydaniem dużej
kwoty wolą obejrzeć towar przy osobistym
odbiorze.
Oczywiście trudno jest oszacować, na ile
wielkość koszyka zależy od dostępności
systemu ratalnego, a na ile dostępność tej
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Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od stażu sklepu.
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od posiadania
sklepu stacjonarnego.
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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W sklepach internetowych udostępniających system ratalny
wielkość przeciętnego zamówienia jest zdecydowanie wyższa niż w pozostałych sklepach.
formy rozliczenia jest wynikiem właśnie
wysokich wartości transakcji.
Więcej światła na to zagadnienie może rzucić analiza przeprowadzona na wyselekcjonowanej grupie sklepów należących do kategorii, Komputer, Foto & RTV-AGD oraz
Dom & Ogród, które wykazują największą
przeciętną wartość koszyka.

Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od dostępnych form płatności.
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Warto odnotować, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat dostępność różnych form
płatności, w tym w szczególności karty kredytowej, nie uległa drastycznej zmianie.

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Przelew na konto jest najbardziej dostępną formą płatności
w sklepach internetowych,
pomimo regulacji prawnej
zabraniającej nakładania na
konsumentów obowiązku zapłaty ceny przed wykonaniem
świadczenia.

> 1000 zł

Jakie sposoby płatności za zakupy są dostępne w Państwa sklepie internetowym?

karta kredytowa

Najczęściej dostępnymi formami płatności w sklepach internetowych jest płatność przy odbiorze towaru (85,1%) oraz
przelew na konto jako przedpłata (86,2),
jak również przelew na podstawie faktury
(52,3%). Równocześnie te formy płatności
są najczęściej wykorzystywane - płatność
za pobraniem jest wybierana bardzo często przez ponad 46,4% klientów, a płatność
przelewem z góry przez 39,4%.
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wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Intensywność wykorzystywania płatności przy odbiorze w sklepach, które
udostępniają tę formę płatności
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od dostępnych form płatności
w połączonych branżach Komputer, Foto i RTV-AGD oraz Dom i Ogród.
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Jakie sposoby płatności za zakupy są dostępne w Państwa sklepie internetowym?
Źródło: gemiusReport, Sklepy24.pl, czerwiec 2007
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Tak znaczna popularność tych form płatności, a w szczególności przedpłaty w formie przelewu, jest ewenementem na skalę
światową, gdyż w większości rozwiniętych
gospodarek osiąga ona raczej poziom niższy niż 20%. Oczywiście z punktu widzenia
biznesu jest to sytuacja jak najbardziej pożądana, gdyż pozwala uzyskać lepszą płynność finansową przy równoczesnej minimalizacji kosztów operacji finansowych.

przez SMS

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Płatność przy odbiorze jest
najczęściej wykorzystywana w branży Auto & Moto
(bardzo często: 67,6%),
a najrzadziej w branży Prezenty & Akcesoria (bardzo
często: 40,6%).
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wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Płatność za pobraniem jest najbardziej
popularna w kategoria Auto & Moto, Sport
& Turystyka oraz Zdrowie & Uroda. W
tych branżach konsumenci decydują się
bardzo często na tę formę płatności w blisko 70% przypadków. Płatność w formie
przelewu na konto jest najbardziej popularna w branży Delikatesy, gdzie bardzo
często wybiera ją 62,5%. W pozostałych
branżach popularność obu form płatności
waha się w okolicach 50%, ze wskazaniem
na płatność za pobraniem.
Intensywność wykorzystywania
płatności przelewem na konto jako
przedpłata w sklepach, które udostępniają tę formę płatności
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

n = 531

Intensywność wykorzystywania płatności przelewem na konto jako przedpłata w sklepach, które udostępniają tę formę płatności w wybranych branżach
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Wśród płatności za zakupy internetowe panuje w Polsce duża polaryzacja zachowań konsumenckich - z jednej strony najczęściej wybierana jest
płatność za pobraniem jako najbezpieczniejsza forma płatności,
a z drugiej ogromną popularnością cieszy się płatność z góry przelewem
na konto, która z punktu widzenia konsumenta jest formą zdecydowanie
najbardziej ryzykowną.
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37,3%
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Płatność przelewem w formie
przedpłaty jest najbardziej
popularna w branży Delikatesy (bardzo często: 62,5%), a
najrzadziej wykorzystywana
w branży Auto & Moto (bardzo
często: 26,8%).
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Partner branżowy

Należy zauważyć, że wbrew przepisom
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
z dnia 2 marca 2000 roku, 20 z 616 sklepów nie udostępnia innej formy płatności,
niż tylko płatność przelewem z góry. Warto
zaznaczyć, że w tej grupie nie ma ani jednego
sklepu działającego na rynku dłużej niż 5 lat.
Kolejną pod względem dostępności
w sklepach internetowych jest płatność
kartą kredytową (46,9%), przy czym inaczej niż w przypadku płatności za pobraniem wygląda stopień wykorzystania tej
formy przez klientów, którzy aż w 26,3%
prawie nigdy nie wykorzystują możliwości
płacenia kartą.

Intensywność wykorzystywania płatności kartą kredytową w sklepach,
które udostępniają tę formę płatności
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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- Twój klucz

sprzedaży
w Internecie
do zwiększenia

Dołącz do 900 000 polskich użytkowników
systemu PayPal i przygotuj się na ponad
200 milionów potencjalnych klientów
z całego świata!
Sprawdź:

www.paypal-marketing.pl
0 801 386 686
W systemie PayPal Twoi klienci mogą płacić
wygodnie i bezpiecznie, realizując transakcje
dwoma kliknięciami.

Akceptacja płatności w 24 walutach
ze 190 krajów na całym świecie
Pewność zachowania bezpieczeństwa oraz
poufności transakcji i danych finansowych
Integracja różnych form płatności
w ramach jednego rozwiązania
Szybka realizacja zapłaty – mniej
niedokończonych transakcji i większy zysk

Zintegruj swój sklep z systemem PayPal samodzielnie
lub wykorzystaj gotowe rozwiązania naszych partnerów:

Setki sklepów w Polsce akceptują już płatności PayPal:
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Stopień wykorzystania tego instrumentu
płatniczego jest bardzo różny w zależności
od branży i zdecydowanie najczęściej jest
on wybierany przez klientów sklepów należących do branży: Delikatesy, Odzież, Prezenty & Akcesoria oraz Sport & Turystyka.
Intensywność wykorzystywania
płatności PayPal w sklepach, które
udostępniają tę formę płatności
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

n = 136

Intensywność wykorzystywania płatności kartą kredytową w sklepach, które
udostępniają tę formę płatności w wybranych branżach
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Płatność kartą kredytową jest najczęściej wykorzystywana w branży
Delikatesy (bardzo często: 10%), a najrzadziej w branży Foto & RTV-AGD
oraz Komputer (bardzo często: 0%).
Intensywność wykorzystywania płatności PayPal w sklepach, które udostępniają tę formę płatności w wybranych branżach
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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PayPal jest dostępny w 22% sklepów internetowych, przy czym w przypadku tej
formy płatności można zaobserwować
szczególnie duże skorelowanie z wiekiem
i wielkością sprzedaży sklepu. W przypadku
sklepów działających krócej niż rok, PayPal
jest dostępny w zaledwie 5,6% przypadków,
natomiast wśród sklepów o ponad 5 letnim
stażu, odsetek ten dynamicznie rośnie aż
do 42,2%. Podobną zależność można zaobserwować, analizując wielkość sprzedaży
sklepów: sklepy o miesięcznej sprzedaży poniżej 10.000zł udostępniają PayPal
w zaledwie 15% populacji, natomiast sklepy
o obrotach powyżej 100.000zł już w 47,2%.

80

37,1

bardzo często

48,5%

60

70,0

Komputer

Sport i Turystyka

40

10,0

Foto i RTV-AGD

Prezenty i Akcesoria

13,2%

n = 289

[%] 0

Książki i Multimedia

2,9%

wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

n = 136
20

11,1

40

22,2

33,3

Dom i Ogród 5,9

100

33,3

16,7

70,6
16,7

23,5
50,0

57,1

Książki i Multimedia
Odzież

80

100,0

Delikatesy

Foto i RTV-AGD

60

7,7

30,8

bardzo często

16,7
42,9

30,8
często

rzadko

30,8
prawie nigdy

41% sklepów z branży Auto & Moto oraz 29% z Sport & Turystyka udostępnia płatność za pośrednictwem konta PayPal. Wynika to z większego
nastawienia tych sklepów na sprzedaż transgraniczną, niż ma to miejsce
w innych branżach.
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Wśród sklepów, które umożliwiają zakupy na raty, znajdują
się głównie sklepy działające
na rynku dłużej niż 5 lat oraz
o miesięcznych przychodach
większych niż 100.000zł.

Systemy ratalne są najbardziej dostępne
w branży Auto & Moto, Foto & RTV-AGD,
Komputer i Sport & Turystyka. W pozostałych branżach dostępność kredytowania
jest mniejsza od 20%, a w większości nawet
mniejsza od 10%.

Dostępność wybranych form płatności w uzależnieniu od branży sklepu.
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Z analizy zależności pomiędzy wiekiem sklepów i jego
przychodami a dostępnością
różnych form płatności można
wyciągnąć wniosek, że wraz ze
wzrostem doświadczenia oraz
wiedzy o handlu elektronicznym
rynku sklepy poszerzają katalog
możliwych form płatności.
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41,0

Można zaobserwować wyraźną tendencję
wzrostu dostępności różnych form płatności wraz z wiekiem sklepu. Szczególie wyraźnie widać zmiany w zakresie dostępności płatności kartą kredytową, która wraz
z wiekiem sklepu wzrasta prawie dwukrotnie - od 39,4% w najmłodszych sklepach
do 60,5% w sklepach najstarszych. Jeszcze
większa dysproporcja występuje w przypadku dostępności kont PayPal, począwszy
od 5,6% do 42,2%. W podobny sposób zachowuje się także zmienność dostępności
systemów ratalnych - od 13,4% w najmłodszych sklepach do 27,6% w sklepach najstarszych.
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Poza PayPal’em żadna inna forma płatności, wliczając w to kartę kredytową, nie ma aż tak dużej dysproporcji dostępności w uzależnieniu od
stażu i wielkości sprzedaży sklepu.
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wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Dostępność wybranych form płatności w uzależnieniu od stażu sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

n = 616

[%] 0

10

20

30

40

50

60

70

80

81,0

krócej niż 1 rok

13,4

86,5

43,3

85,4

powyżej 1 roku - 2 lata

15,2

100

71,1

39,4
5,6

90

19,8
90,7

49,8

91,6

powyżej 2 lat - 5 lat

22,5

27,4
90,8

60,5

81,6

powyżej 5 lat

27,6

przy odbiorze zamówienia
karta kredytowa

42,2

przelew na konto - przedpłata
system ratalny

PayPal

Dostępność wybranych form płatności – zagregowane porównanie sklepów o różnej
wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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sklepy o stażu do 5 lat, zatrudniające do 10 osób oraz miesięcznej sprzedaży do 100 000 zł
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Zostań naszym partnerem
i sprzedawaj swoje produkty
naszym klientom
Włącz się do akcji bezpośrednio
lub przez swojego integratora płatności internetowych

Wspólnie zaoferujmy naszym klientom specjalne, premiowane oferty

Zyskasz:
dostęp do największej bazy aktywnych internautów i klientów
bankowości elektronicznej w Polsce
wygodną i bezpieczną formę płatności dla swoich klientów
partnera z doświadczeniem

IFS S.A. prowadzi obsługę kont Inteligo oraz zapewnia rozwiązania informatyczne umożliwiające stworzenie
i uruchomienie zdalnego dostępu do rachunków bankowych. Spółka oprócz obsługi konta Inteligo zapewnia
również utrzymanie i rozwój usługi bankowości elektronicznej iPKO.
Inteligo jako pierwsze konto w Polsce wprowadziło, w marcu 2002 roku, usługę integrującą transakcje zakupowe
w internecie z transakcjami bankowymi.
Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem wspólnej akcji promocyjnej skontaktuj się z nami:
+48 22 57 60 252, platnosci@inteligo.pl

www.inteligo.pl
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Dostępność wybranych form płatności w uzależnieniu od wielkości miesięcznej sprzedaży sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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W tegorocznym raporcie poświęciliśmy
znaczącą część uwagi zagadnieniom związanym z logistyką sklepów internetowych
jako tej sferze materialnej sprzedaży przez
Internet, która ma kapitalne znaczenie zarówno dla kosztów działalności, jak i poziomu zadowolenia klientów.
Proces sprzedaży w sklepie internetowym można podzielić na trzy duże etapy:
zawieranie umowy sprzedaży, realizację
zamówienia oraz obsługę posprzedażną.
Z punktu widzenia nabywcy i jego satysfakcji z zakupów najbardziej krytyczny i narażony na niepowodzenie z winy sprzedawcy
lub jego podwykonawców jest etap drugi
w tym w szczególności część logistyczna.
Obsługa posprzedażna ma również kapitalne znaczenie dla zadowolenia klienta, ale
większość umów sprzedaży nie musi być
obsługiwana na tym etapie, a w przypadku
ewentualnych reklamacji konsumenci i tak
najczęściej wybierają świadczenia wynikające z tytułu umowy gwarancyjnej producenta niż z tytułu rękojmi sprzedawcy.
Sklepy internetowe handlujące dobrami
materialnymi mogą stosować różne strategie logistyczne, a wybór odpowiedniej
strategii ma znakomite znaczenie dla szybkości realizacji zamówień oraz ostatecznie
dla zadowolenia klienta.
Wśród badanych sklepów internetowych nie istnieje jeden
dominujący model logistyczny.
Sklepy posiadające w magazynie wszystkie towary stanowią
nieznacznie większy odsetek
(24 %), niż sklepy stosujące
rozwiązanie z drugiego bieguna czyli posiadające stany
magazynowe mniejsze niż 10%
swojej oferty (17,4%).

Partner strategiczny

Partner branżowy

Dwa lata temu postawiono hipotezę, że
ewolucja polskiego Internetu prowadzić
będzie do znacznego wzrostu liczebności sklepów internetowych posiadających
w magazynie mniej niż 10% oferowanego
asortymentu. Hipoteza ta wydawała się być
prawdopodobna ze względu na następujące założenia:
• sklepy internetowe bez magazynu, bądź
z niewielką liczbą pozycji asortymentowych w magazynie nie wymagają znacznych nakładów kapitałowych, więc bariery wejścia na rynek są niewielkie,
• rozwój i popularyzacja rozwiązań dropshippingowych przez dużych dystrybutorów będzie zachęcać małe sklepy do
podjęcia współpracy na płaszczyźnie
internetowej,
• ceny nieruchomości i związane z nimi
koszty magazynowania zależą od koniunktury gospodarczej, tj. w okresie
dobrej koniunktury ceny nieruchomości są wysokie, ale również popyt na towarów jest większy; w okresie kryzysu
ceny spadają i popyt na towary spada.
Wyniki przeprowadzonego przez nas badania pokazują jednak, że hipoteza ta
przynajmniej na razie nie sprawdziła się
i można obserwować odwrotną tendencję
- udział sklepów posiadających w asortymencie mniej niż 10% zmalał o ponad
22%, co nie jest zgodne z opracowanymi
wcześniej prognozami. Znacznie wzrósł też
udział sklepów posiadających w magazynie wszystkie swoje pozycje asortymentowe. Ogólnie można stwierdzić, że wzrosła
liczba sklepów posiadających w magazynie
prawie wszystkie oferowane pozycje asortymentowe, a zmalała liczba tych, które
w magazynie posiadają tylko pewien procent
oferowanego asortymentu. Taka tendencja może świadczyć o zwróceniu większej
uwagi na szybkość realizacji zamówienia,
a co za tym idzie polepszenie poziomu obsługi klienta.

Warto zwrócić uwagę na wyraźnie zarysowującą się tendencję pokazującą, że im dłuższy
jest staż sklepu, tym mniejszy
udział mają skrajne rozwiązania logistyczne tj. posiadanie
mniej niż 10% asortymentu lub
wszystkich pozycji w magazynie, a coraz większy rozwiązania pośrednie czyli posiadanie
w magazynie od 10% do 90%
asortymentu.

Procent towarów oferowanych
przez sklep i posiadanych przez
nie w magazynie
Wśród badanych polskich sklepów internetowych nie istnieje jeden dominujący
model logistyczny. Jedynie sklepy posiadające w magazynie wszystkie towary stanowią nieco większy odsetek (24 %), ale
różnica jest na tyle niewielka, że nie można
mówić o dominacji tego modelu. Kolejne
dwie pozycje o podobnych odsetkach zajmują sklepy posiadające w magazynie prawie wszystkie pozycje (18%) oraz mniej niż
10% pozycji (17,4%). Pozostałe cztery kategorie sklepów posiadających od 10% do
90% towarów w magazynie mają podobne
udziały w rynku (od 8% do 10,9%).

Partner branżowy tematu

Najkrótszą Drogą do Klienta ....

Myślisz o własnej działalności internetowej?
Chcesz rozwinąć skrzydła?
Szukasz sposobu na zwiększenie tradycyjnej sprzedaży?

Fibra-Hallo.pl zapewni kompleksową obsługę, wsparcie organizacyjne
i logistyczne w prowadzeniu internetowego biznesu.
Nasze doświadczenie i Zespół Profesjonalistów są do Twojej dyspozycji.

Nasze usługi obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt, konﬁgurację i wdrożenie systemu transakcyjnego
Projekt i hosting strony internetowej
Opiekę techniczną
Tworzenie regulaminów
Przyjmowanie i potwierdzanie zamówień
Obsługę płatności
Magazynowanie
Pakowanie towarów
Wysyłkę
Obsługę zwrotów
Zarządzanie operatorami pocztowymi i ﬁrmami kurierskimi
Kontrolę jakości

Poznaj nasz sposób na e-commerce:
Fibra-Hallo.pl
ul. Konstruktorska 9
02-673 Warszawa
tel. +48 (22) 435 82 06
fax: +48 (22) 566 77 68
www.ﬁbra-hallo.pl
e-mail: biuro@ﬁbra-hallo.pl
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Procent towarów oferowanych przez sklepy i posiadanych przez nie w magazynie
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Średnia arytmetyczna wartość zamówienia wyliczona dla sklepów posiadających w magazynie przynajmniej 90% pozycji asortymentowych
wyniosła 228,7 zł. Średnia arytmetyczna dla całej badanej populacji
wyniosła 356,8 zł zatem jest o 56% wyższa. Jest to znacząca różnica
potwierdzająca hipotezę, że sklepy posiadające w magazynie znaczny
odsetek oferowanego asortymentu sprzedają asortyment o mniejszej
wartości średniej.

Pewnym zaskoczeniem może być tak
znaczny udział w rynku (42%) sklepów
internetowych posiadających w magazynie
prawie wszystkie lub wszystkie oferowane
towary. Może to wynikać z następujących
przyczyn:
• część respondentów podświadomie lub
świadomie zawyżyła posiadany procent
towarów w celu lepszej prezentacji swojego sklepu (mimo tego, że badania były
anonimowe). Jest to zjawisko często występujące w badaniach ankietowych.
• wśród badanych sklepów występują
sklepy sprzedające produkty cyfrowe
wysyłane on-line. W przypadku tego
typu sklepów oferujących np. audiobooki, oprogramowanie, filmy, pliki
muzyczne typowe jest posiadanie 100%
asortymentu zgromadzonego w wirtualnym magazynie tj. na twardych dyskach.
Partner strategiczny
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• trzecią możliwą przyczyną może być dostrzeżenie przez polskie sklepy internetowe, że czas realizacji zamówienia jest
jednym z kluczowych elementów obsługi klienta. Chęć skrócenia tego czasu
wiąże się ze zwiększeniem udziału posiadanego asortymentu w magazynie.
• inną przyczyną może być prowadzenie
przez badane sklepy sprzedaży w tradycyjnym kanale dystrybucji, a co za tym
idzie konieczność posiadania sprzedawanego asortymentu w magazynie. Tę
tezę można jednak odrzucić analizując
jaki udział w całej badanej populacji
mają sklepy prowadzące sprzedaż poza
Internetem (51,5%). Udział ten wśród
sklepów posiadających w magazynie
prawie wszystkie towary wynosi 57,1%.
Jest to jedynie 5,6% więcej, co sugeruje, że wpływ dodatkowego kanału
dystrybucji na odsetek posiadanych
w magazynie pozycji istnieje, ale jest

Wśród kategorii, w których
zauważalny jest większy udział
sklepów posiadających w magazynie prawie wszystkie oferowane pozycje, można wymienić:
Delikatesy, Dziecko, Hobby,
Odzież, Prezenty i Akcesoria.
Są to branże, gdzie klient
oczekuje szybkiej realizacji
zamówienia, dlatego warto
posiadać oferowane pozycje
w magazynie.
on niewielki. Kolejnym wnioskiem jaki
można wysnuć jest teza, że część sklepów posiadających inny kanał dystrybucji oferuje w Internecie szerszy asortyment niż tradycyjnym kanale.

Partner branżowy tematu
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Warto przyjrzeć się bliżej grupie sklepów
posiadających w magazynie prawie cały
asortyment z oferty. Analizując oferowany
asortyment, można zaobserwować znacząco mniejszy udział sklepów z branż Foto
& RTV-AGD oraz Komputer w stosunku
do ogółu populacji. Wynika to zapewne
z wyższej wartości jednostkowej towaru,
co skutkuje wyższymi kosztami magazynowania. Drugą przyczyną jest zapewne
ogromna dynamika zmian w asortymencie, zwłaszcza w branży komputerowej, co
powoduje, że utrzymywanie w magazynie
sprzętu komputerowego może się wiązać
z utratą jego wartości. Można tu również
wspomnieć o ryzyku kursowym, które
w obecnej sytuacji, przy dużych wahaniach
kursu złotego powoduje, że sklepy sprzedające elektronikę starają się zmniejszyć stany magazynowe.

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Odsetek sklepów posiadających w magazynie prawie wszystkie pozycje
asortymentowe w podziale na branże
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Analizując wyniki można
stwierdzić, że sklepy wysyłające miesięcznie do 100 przesyłek
posiadają w magazynie mniej
pozycji asortymentowych niż
sklepy wysyłające od 100 do
5000 paczek. Wśród dużych
sklepów internetowych (wysyłających powyżej 5000 paczek
miesięcznie) najwięcej było
takich, które posiadały na
stanie od 30% do 50% sprzedawanego asortymentu. Udziały
pozostałych przedziałów były
do siebie podobne: od 9,5%
do 14,3%.
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Warto również sprawdzić, czy sklepy posiadające w magazynie znaczny odsetek
oferowanego asortymentu sprzedają asortyment o mniejszej wartości średniej. Jak już
wspomniano, analiza branż wydaje się potwierdzać tę hipotezę. Wyliczono średnią wartość zamówienia z poniższego wzoru:

wersja pełna

gdzie:
i – liczba przedziałów deklarowanej wielkości zamówienia (np. od 100zł do 200zł),
w przypadku opisywanego badania i=9,
wi – waga i-tego przedziału wyznaczona
jako odsetek sklepów, które zadeklarowały
określony przedział wielkości zamówienia
x2 – górna wartość przedziału 
wielkości zamówienia,
x1 – dolna wartość przedziału 
wielkości zamówienia,
Dla przedziału ostatniego tj. powyżej
2000zł, przyjęto wartość 3000zł.

Średnia wartość zamówienia a odsetek asortymentu posiadany przez sklep w magazynie
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Komentarz redakcji: Średnie wartości koszyków ważone przez ilość zamówień zostały
podane w rozdziale 1-5 Transakcje i płatności.

Partner strategiczny

Partner branżowy

Partner branżowy tematu

Sam wybierasz, kiedy odbierasz

Zalety Paczkomatów 24/7
Ceny promocyjne
do 31.12.2009 przesyłki odpowiednio za 6,99 zł, 8,99 zł i 11,99 zł brutto

Szybkość doręczeń
95,5% paczek zostało doręczone już dzień po nadaniu *

Brak kolejek
możliwość odbioru 24/7 w dogodnej lokalizacji

Powiadomienie SMS / e-mail
o doręczeniu przesyłki do Paczkomatu 24/7

Monitorowanie przesyłek

t
z
s
Ko yłki
przeds
już o

9
9
.
6

zł

od nadania aż po doręczenie do Paczkomatu 24/7
* Dane za październik 2009 r. Deklarowany czas dostarczenia paczki do 2 dni roboczych od jej nadania.

www.paczkomaty.pl
Infolinia: 0801 400 100
12 619 98 99
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Warto również zbadać zależność między odsetkiem posiadanego w magazynie asortymentu i liczbą realizowanych w miesiącu przesyłek.
Procent towarów oferowanych przez sklep i posiadanych w magazynie, w podziale uwzględniającym liczbę
paczek wysyłanych miesięcznie przez sklep internetowy
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Najwięcej sklepów deklarujących posiadanie wszystkich pozycji asortymentowych występuje w kategoriach:
Odzież (39), Dom i Ogród (36), Prezenty i Akcesoria (35). Niewielki udział wśród tej kategorii sklepów mają natomiast kategorie Komputery (5) oraz Auto & Moto (6), Delikatesy (6), Foto & RTV-AGD (6).
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Można również poddać analizie zależność
między długością prowadzenia sklepu internetowego a odsetkiem posiadanego
w magazynie asortymentu. Można postawić hipotezę, że sklepy działające krócej niż
rok, a więc teoretycznie stawiające pierwsze kroki w biznesie, mają mniejszy dostęp
do kapitału, więc posiadają w magazynie
mniejszy odsetek oferowanych pozycji
asortymentowych. Faktycznie wśród sklepów działających krócej niż rok aż 24,5%
posiada w magazynie mniej niż 10%, natomiast wśród sklepów działających dłużej
niż 5 lat odsetek ten wynosi tylko 13%.

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Porównanie odsetka posiadanego asortymentu w badaniu z listopada 2007
z badaniem z czerwca/lipca 2009
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Jak wynika z badania, stosowanie specjalistycznego oprogramowania do prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych jest bardzo mało popularne
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Metody prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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wyczucie i doświadczenie handlowców

Warto zwrócić uwagę na wyraźnie zarysowującą się tendencję pokazującą, że im
dłużej istnieją sklepy, tym mniejszy udział
mają skrajne rozwiązania logistyczne
(tj. posiadanie mniej niż 10% asortymentu lub wszystkich pozycji w magazynie),
a coraz większy rozwiązania pośrednie
(posiadanie w magazynie od 10% do 90%
asortymentu). Większy udział pośrednich
rozwiązań logistycznych wśród dłużej istniejących sklepów może świadczyć o poszukiwaniu przez nie rozwiązań optymalizujących gospodarkę magazynową.

20

17,4

< 10%

70-90%

Sklepy zaczynające działalność
mają zapewne mniejszą świadomość znaczenia prawidłowego
zarządzania logistycznego dla
rentowności internetowego
biznesu, dlatego częściej decydują się na skrajne rozwiązania
(mniej niż 10% lub więcej niż
90% towaru w magazynie).

wersja pełna

2,9
7,3

i można wskazać kilka prawdopodobnych
przyczyn tego stanu:
• brak dostępnych rozwiązań, bądź ich
wysoka cena,
• brak zaufania do tego typu oprogramowania,
• brak świadomości, że tego typu rozwiązania mogą przyczynić się do redukcji
kosztów.

Zdecydowana większość ankietowanych (90,2%) przy podejmowaniu decyzji dotyczących
wielkości przyszłej sprzedaży,
a co się z tym wiąże przy określaniu stanów magazynowych,
używa wyczucia i doświadczenia handlowców. Zaledwie
10,5% badanych używa specjalistycznego oprogramowania
logistycznego.
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Analizując, która grupa sklepów przede
wszystkim korzysta ze specjalistycznego
oprogramowania logistycznego, zgodnie z oczekiwaniami można zauważyć, że
są to duże sklepy zatrudniające powyżej
20 osób (w tej grupie odsetek sklepów wynosi 32,7%). W grupie sklepów zatrudniających od 10 do 20 osób odsetek ten wynosi 21,2%, natomiast w grupie sklepów
zatrudniających do 5 osób odsetek ten wynosi zaledwie 6,6%.
Analizując zależność między branżą,
z jakiej pochodzi sklep, a korzystaniem
ze specjalistycznego oprogramowania,
nie można stwierdzić wyraźnej korelacji.
Zaledwie 2,9% badanych sklepów wykorzystuje do prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych zewnętrzne
firmy logistyczne. Tak niski udział outsourcingu logistycznego potwierdzają odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, kto realizuje konfekcjonowanie i wysyłkę w sklepie
internetowym. Zaledwie 3,2% sklepów
korzysta z zewnętrznej firmy logistycznej.
Można więc wysnuć ogólny wniosek, że
outsourcing logistyczny jest jeszcze mało
popularny wśród polskich sklepów internetowych.
Wśród innych metod prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych
ankietowani wymieniali między innymi:
• baza towarowa oparta jest na działających sklepach stacjonarnych,
• bieżące uzupełnianie stanów magazynowych na podstawie rotacji,
• analiza sprzedaży w porównywalnych
okresach,
• kiedy klient zamawia daną pozycję, kierowane jest zamówienie do hurtowni,
• brana jest pod uwagę sezonowość
sprzedaży oraz popularność towaru
i konkurencyjność jego ceny.
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Metody prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych
w zależności od stażu sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Analizując zależność stopnia wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania logistycznego od czasu istnienia sklepu, można zauważyć,
że zaledwie 7,9 % sklepów istniejących krócej niż dwa lata wykorzystuje
tego typu aplikacje. W grupie sklepów istniejących dłużej niż 5 lat ten
odsetek wynosi już 22,1 %.
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Jako przyczyny dużej zależności wykorzystania oprogramowania od stażu sklepu,
można tu wskazać kilka czynników:

Metody prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych w zależności od miesięcznej sprzedaży sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

• dłużej istniejące sklepy dysponują
prawdopodobnie większym kapitałem
niż nowopowstałe, mogą więc pozwolić
sobie na inwestycję w specjalistyczne
oprogramowanie,
• dłużej istniejące sklepy dysponują bazami danych, pozwalającymi na głębsze
analizy i wszelkie formy data-miningu.
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Menedżerowie zajmujący się handlem
elektronicznym od wielu lat mają większą
świadomość wagi poprawnego zarządzania
gospodarką magazynową, co powoduje, że
poszukują narzędzi wspomagających planowanie stanów magazynowych i prognozowanie popytu.
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Widać wyraźną korelację pomiędzy wielkością sprzedaży, a stopniem wykorzystania specjalistycznego oprogramowania
do prognozowania popytu.

Stosowanie specjalistycznego oprogramowania logistycznego jest deklarowane siedmiokrotnie częściej przez
przedsiębiorców zatrudniających ponad 10 osób i o sprzedaży miesięcznej ponad 100.000zł oraz o stażu większym niż 5 lat (43,5%) niż przez mikroprzedsiębiorstwa o mniejszych przychodach i o krótszym stażu (6,1%).

Metody prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych - zagregowane porównanie sklepów o różnej
wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Termin wysyłki towaru
70% sklepów stara się wysłać towar do nabywcy jeszcze w dniu zamówienia, a 25%
sklepów dokonuje wysyłki następnego
dnia po otrzymaniu zamówienia. Niecałe
4% decyduje się na wysyłkę co określony
okres czasu (np. w wybrane dni tygodnia),
a tylko 1% nadaje paczki, gdy uzbiera się
odpowiednia liczba zamówień.

kowania i wysyłki. Jeśli odsetek oferowanych towarów posiadanych w magazynie
własnym nie przekracza 10%, to wysyłka
w dniu wpłynięcia zamówienia jest możliwa tylko w 46% przypadków. W sytuacji,
gdy utrzymywane są zapasy na poziomie
30% oferowanego asortymentu, obserwuje

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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jeśli jest to tylko mo liwe tego samego dnia
następnego dnia po otrzymaniu zamówienia
tylko w wybrane dni tygodnia
gdy uzbiera się odpowiednia liczba zamówień

Na sposób działania nie ma większego
wpływu wielkość sklepu (mierzona ilością zatrudnionych pracowników), branża,
w jakiej on działa, liczba sklepów prowadzonych jednocześnie przez jednego właściciela ani nawet liczba wysyłanych miesięcznie przesyłek. Występujące odchylenia
nie przekraczają 5-7%.
Ciekawe wyniki otrzymujemy po zróżnicowaniu sklepów internetowych ze względu
na sposób prowadzenia gospodarki magazynowej. Nie dziwi fakt, że im większą
ilością towarów (mierzoną procentowo
a nie ilościowo) w magazynie dysponuje
sklep, tym sprawniej odbywa się proces paPartner strategiczny

Partner branżowy

się znaczne przyspieszenie wysyłki – 70%
towarów może zostać wysłana tego samego
dnia. Szansa na natychmiastową wysyłkę
rośnie wraz z odsetkiem towarów posiadanych na magazynie aż do ok. 80% w sytuacji, gdy wszystkie towary dostępne są
w magazynie.

Termin wysyłki towaru w zależności od stanów magazynowych
[%] 0

Termin wysyłki towaru
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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jeśli jest to tylko możliwe tego samego dnia
następnego dnia po otrzymaniu zamówienia
tylko w wybrane dni tygodnia
gdy uzbiera się odpowiednia liczba zamówień

Ze względu na fakt, że szybkość realizacji zamówienia jest obok ceny
towaru jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję
klienta o zakupie, absolutna większość sklepów internetowych dokłada
wszelkich starań, aby wysłać przesyłkę tego samego dnia, w którym
wpłynęło zamówienie lub najpóźniej w kolejnym dniu.
O ile wybór płatności przy odbiorze nie
powoduje żadnych opóźnień, to z płatnością przelewem wiąże się czas oczekiwania
na realizację przelewu (różne banki mają
sesje o różnych porach) oraz jego zaksięgowanie (odbywające się ręcznie). Jeśli nie
uda się zakończyć tych procesów przed
przybyciem kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, który zazwyczaj odbiera paczki
raz dziennie o określonej porze, wysyłka
w dniu wpłynięcia zamówienia nie jest
możliwa. W interesie sklepu jest umówienie się z kurierem pod koniec dnia pracy

(im później, tym lepiej), jednak ze względów technicznych (kurier obsługuje określony obszar według określonego harmonogramu pracy w celu zminimalizowania
kosztów) nie zawsze jest to możliwe do
wynegocjowania.
Nie bez znaczenia dla szybkości wysyłki
jest także stosowana metoda prognozowania popytu. Nawet przy stosunkowo niskich
średnich stanach magazynowych odpowiednio prowadzona gospodarka magazynowa może przyczynić się do wzrostu terPartner branżowy tematu
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minowości wysyłek. Statystyki pokazują, że
najlepsze efekty osiągają zewnętrzne firmy
logistyczne zajmujące się prognozowaniem
popytu – 83% towarów ma szansę na wysyłkę w dniu wpłynięcia zamówienia. Wynik na poziomie 77% są w stanie osiągnąć
firmy stosujące specjalistyczne oprogramowanie logistyczne, a rezultat rzędu 70%

Termin wysyłki towaru - zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Termin wysyłki towaru w zależności od wielkości miesięcznej sprzedaży sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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te, które opierają prognozowanie popytu
jedynie na własnym wyczuciu i doświadczeniu handlowców. Tylko w nielicznych
sklepach prowadzona jest stała obserwacje
rynku, zdają sobie sprawę z sezonowości
sprzedaży oraz uwzględniają popularność
towaru i konkurencyjność jego ceny przy
podejmowaniu decyzji o zatowarowaniu
magazynu własnego. Firmy nie stosujące
żadnych narzędzi do wspomagania procesu prognozowania popytu najczęściej nie
posiadają magazynu i składają zamówienia
u dostawców w momencie pojawienia się
zapotrzebowania ze strony klienta lub produkują towar na zamówienie. Oczywiście
wyjątek stanowią firmy oferujące produkty
cyfrowe (takie jak książki w formacie pdf,
muzyka, filmy itp.), które nie sprawiają
praktycznie żadnych trudności w magazynowaniu oraz nie wymagają wysyłki tradycyjnymi kanałami logistycznymi.

20

jeśli jest to tylko możliwe tego samego dnia
następnego dnia po otrzymaniu zamówienia

Czynnikiem, który uniemożliwia
osiągnięcie 100% efektywności w postaci natychmiastowej
wysyłki, są występujące w
niektórych przypadkach opóźnienia w księgowaniu wpłat.
Mimo rosnącej liczby dogodnych
metod uiszczania płatności za
zakupy, na rynku polskim wciąż
dominuje płatność przelewem
(przedpłata) oraz płatność przy
odbiorze (pobranie).
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jeśli jest to tylko możliwe tego samego dnia
następnego dnia po otrzymaniu zamówienia
tylko w wybrane dni tygodnia
gdy uzbiera się odpowiednia liczba zamówień

Widać wyraźną korelację pomiędzy wielkością sprzedaży sklepu a szybsza wysyłką
towaru.
Wynika to zapewne z faktu częstszego stosowania bardziej zaawansowanych technik
prognozowania popytu i lepszego dopasowania stanów magazynowych do realnych
potrzeb.
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Informowanie klientów o etapie
realizacji zamówienia
W badaniach przeprowadzonych w 2006
roku zaledwie 30% badanych sklepów posiadało system e-fulfillment (system obsługujący te funkcje przedsiębiorstwa, które
powstają od momentu pozyskania zamówienia drogą elektroniczną do fizycznego
dostarczenia towaru).
Funkcjonalność 72% spośród tych rozwiązań umożliwiała zarządzanie statusami
realizowanego
zamówienia,
a w 83% przypadków pozwalała na generowanie i wysyłanie do klienta informacji
o potwierdzeniu złożenia zamówienia.
77% systemów pozwalało natomiast na generowanie i przesłanie do klienta informacji
o wysłaniu przesyłki i tyle samo o opóźnieniu w realizacji zamówienia.
Sposób realizacji konfekcjonowania i wysyłki
Analizując rozwiązania stosowane w poszczególnych branżach można stwierdzić,
że przy konfekcjonowaniu dostaw i ich
wysyłce na swoich pracownikach polegały
przede wszystkim sklepy z branży: Odzież,
Zdrowie & Uroda, Delikatesy, Dom
& Ogród, Dziecko, a także Dom & Hobby.
W nich odsetek wskazań przekraczał 90%.
Zewnętrzną firmę logistyczną wykorzystują firmy z branży Auto & Moto, Komputer,
Foto & RTV-AGD oraz Delikatesy. W każdej z branż stosowano wszystkie modele,
wyjątkiem jest branża Delikatesy, gdzie
konfekcjonowaniem i wysyłką towarów nie
zajmowali się ich dostawcy.
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Informowanie klientów o etapie
realizacji zamówienia
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Przeważająca większość
(94,8%) sklepów internetowych biorących udział w
badaniach informuje swych
klientów drogą elektroniczną
o etapie realizacji zamówienia. Jest to działanie bardzo
wysoko cenione przez kupujących, szczególnie osób zaczynających zakupy w Internecie oraz nowych klientów
danego sklepu.

nie

Sposób realizacji konfekcjonowania i wysyłki
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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W przeważającej większości badanych sklepów (94,3%) konfekcjonowanie dostaw i ich wysyłka realizowane są we własnym zakresie - zajmują
się tym pracownicy. W 8% badanych firm działaniami tymi zajmują się
wyłącznie dostawcy towaru (dropshipping), a zaledwie w 3,2% przypadków - zewnętrzna firma logistyczna.
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Sposób realizacji konfekcjonowania i wysyłki w podziale na branże
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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dostawca towaru (dropshipping)

Z usług dostawców towarów oraz zewnętrznych firm logistycznych
najczęściej korzystają większe firmy - liczące od sześciu do dziesięciu
pracowników i te mające powyżej 20 zatrudnionych. Są to duże sklepy
wysyłające ponad 10 000 przesyłek miesięcznie.
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Dropshipping jest stosowany
przede wszystkim w sklepach
działających w branży Komputer,
Auto & Moto oraz Foto & RTV-AGD.
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Sposób realizacji konfekcjonowania i wysyłki - zagregowane porównanie sklepów
o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

1-7 Logistyka transportowa
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez
nas w latach 2006-2008, najczęściej wymieniane przez sprzedawców problemy dotyczyły zaopatrzenia sklepu i dostarczania towaru
do klienta czyli szeroko rozumianej logistyki
sklepu, dlatego celem tegorocznego badania
było lepsze poznanie sposobów działania polskich sklepów internetowych w tym zakresie.
Ponadto w badaniu sprzedawcy wyrazi swoja opinię o poziomie usług firm kurierskich
i Poczty Polskiej, wymieniając przy tym najczęściej występujące problemy.
W dalszej części opracowania przyjęto następujące nazewnictwo:
• Paczka Pocztowa - przesyłka rejestrowana
zawierająca rzeczy, przyjęta przez Pocztę Polską S.A. w celu przemieszczenia i doręczenia
bez gwarancji terminu doręczenia
Rozróżnia się dwa rodzaje paczek pocztowych:
• Paczka Ekonomiczna - paczka pocztowa,
która jest doręczana w deklarowanym terminie D+3
• Paczka Priorytetowa - paczka pocztowa,
która jest doręczana w deklarowanym terminie D+1, jeśli zostanie nadana do godziny 15:00
• Przesyłka Kurierska - przesyłka rejestrowa
zawierająca rzeczy, przyjęta przez operatora
publicznego lub prywatnego w celu przyspieszonego przemieszczenia z gwarancją terminu doręczenia (zwykle D+1).
Należy zauważyć, że na gruncie obowiązującego prawa usługi kurierskie nie posiadają jednoznacznej prawnej definicji, jak
to miało miejsce w nieobowiązującej już
ustawie z 23 listopada 1990 roku o łączności, gdzie stosownie do treści art. 2 pkt 7
usługę kurierską stanowiła usługa nie mająca charakteru powszechnego, polegająca na
zarobkowym,przyśpieszonymprzewozieidoręczaniu w gwarantowanym terminie przesyłek.
Partner strategiczny

Partner branżowy

Poczta Polska jest przewoźnikiem najczęściej udostępnianym przez sklepy internetowe
i obsługuje ona większy odsetek
badanych sprzedawców (76%)
niż łącznie dwie najbardziej popularne firmy kurierskie, czyli
UPS i DPD (odpowiednio 40,7%
i 18,5%). Dla 10% ankietowanych Poczta Polska jest jedynym
doręczycielem oferowanych
towarów.
W obecnym stanie prawnym, w zależności
od zawartości przesyłki kurierskiej, ta sama
usługa, polegająca na wykonaniu tych samych czynności, czyli przyjęciu przesyłki
i jej przyśpieszonym przewozie pod wskazany adres oraz doręczenie w gwarantowanym
terminie, może podlegać odmiennym regulacjom prawnym. Jeżeli przesyłka wręczona
kurierowi zawiera korespondencję, nadawca
staje się stroną umowy na świadczenie usługi
pocztowej, jeśli jednak przesyłka zawiera rzeczy inne niż korespondencja (np. książki lub
odzież), to nadawca staje się stroną umowy
przewozu rzeczy. Ustalenie, według jakiego
rodzaju umowy realizowana jest usługa, ma
znaczenie dla ustalenia odpowiedzialność firmy kurierskiej.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej na
początku roku 2009 przez UOKiK, firmy kurierskie nie respektują tego dualizmu prawnego i nie jest on przez nie uwzględniany
w ich wzorcach umownych. W szczególności
postanowienia wyłączające lub ograniczające
odpowiedzialność firm kurierskich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wzbudziły najwięcej zastrzeżeń Prezesa
UOKiK - więcej w raporcie UOKiK z 21 maja
2009.
Podstawy prawne:
- ustawa z 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (DzU nr 130, poz. 1188 ze zm.);
- ustawa z 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jedn. DzU z 2000 roku nr 50,
poz. 601 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 lutego
2006 roku w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (DzU
nr 38 poz. 266);
- Kodeks cywilny (DzU z 1964 roku nr 16,
poz. 93).
Sklepy internetowe mają kilka możliwości
dostarczania klientom zakupionych przez
nich towarów. Dostawa realizowana przez firmę kurierską jest szybszą formą od tej z wykorzystaniem tańszej przesyłki ekonomicznej
Poczty Polskiej. Posiadanie własnej floty samochodów może być opłacalne w przypadku
sklepów sprzedających specyficzne towary,
np. materiały budowlane lub artykuły spożywcze. Własny odbiór przez klientów jest

Metody dostarczania towarów przez sklepy internetowe
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Wysyłasz paczki?

Kupujesz w sieci?
Przetestuj Paczkomaty

odbierz 10% rabatu

za darmo!

podpisując umowę

2. Dokonaj
Dokonaj zakupu
zakupu

1. Załóż
Załóż konto
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2. Opłać
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przesyłkę
przesyłkę
ii wydrukuj
wydrukuj
etykiety
etykiety

w
w e-sklepie
e-sklepie

na
na www.paczkomaty.pl
www.paczkomaty.pl

3. Monitoruj
Monitoruj
wysłane
wysłane
przesyłki
przesyłki

3. Przekaż
Przekaż
paczki
paczki
do
do InPost
InPost

4. SMS
SMS // e-mail
e-mail

zz informacją
informacją
oo dostarczonej
dostarczonej
paczce
paczce

4. Monitoruj
Monitoruj

wysłane
wysłane przesyłki
przesyłki

JAK

NADAWAĆ?

5. Paczka do 2 dni jest do odbioru
w Paczkomacie 24/7

Usługa Paczkomaty 24/7

JAK

ODBIERAĆ?

Lokalizacje Paczkomatów 24/7

Rozmiar
skrzynki

Ilość
skrytek

Maksymalne
wymiary

Gabaryt A

32

80x380x640mm

.99
66.99zł

Gabaryt B

32

190x380x640mm

8.99zł

Cena
promocyjna
brutto*
zł

Jest już 150 Paczkomatów 24/7
w 35 miastach.*
Niebawem będzie
300 Paczkomatów 24/7
w 60 miastach
do końca 2009 roku.

Gabaryt C

Oferta ważna
do 31.01.2010 r.

W rejestracji wpisz kod promocyjny: eHandel

12

410x380x640mm

11.99zł
* Dane z 26.10.2009 r.

* Oferta ważna do 31.12.2009 r.

InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
e-mail: ehandel@paczkomaty.pl
www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl
infolinia: 0801 400 100
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dla nich rozwiązaniem najtańszym i dającym możliwość sprawdzenia towaru, ale nie
zawsze wygodnym z punktu widzenia sprzedawcy. Ponadto sklepy sprzedające produkty
w postaci elektronicznej stosują także wysyłkę
mailem oraz możliwość pobrania pliku (download).
Jak pokazują wyniki badania, polskie sklepy
internetowe stosują wszystkie wymienione
powyżej metody dostarczania zakupionych
towarów do klientów. Udzielając odpowiedzi,
należało wymienić wszystkie wykorzystywane rozwiązania, dlatego też wskazania nie sumują się do 100%.

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Zestawienie przewoźników według kryterium ich dostępności
w sklepach internetowych
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
[%] 0

Najczęściej dostępnym sposobem dostarczania towarów są usługi firmy kurierskiej, z których korzysta 83,2% spośród badanych sklepów. Niewiele rzadziej przesyłki powierzane
są Poczcie Polskiej – opcję taką wybiera 76%
firm. Ponad połowa sklepów (57,1%) umożliwia odbiór zakupionego towaru przez klienta
w siedzibie firmy lub w innym punkcie kontaktowym (na przykład w lokalnym biurze
obsługi klienta).
Jak wynika z badania 51,5% sklepów prowadzi sprzedaż także poza Internetem zatem
zaledwie 5% badanych sklepów posiada dodatkowo punkt odbioru osobistego niezwiązanego z punktem sprzedaży. Najrzadszym
rozwiązaniem jest wykorzystanie własnej floty samochodowej - stosuje je zaledwie 17,7%
respondentów biorących udział w badaniu.
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Bardzo częstą kombinacją
stosowaną przez sklepy internetowe (stosuje ją 60% badanych sklepów) jest jednoczesne
korzystanie z usług Poczty
Polskiej i jednej lub dwóch firm
kurierskich. Zabieg taki umożliwia klientowi wybór pomiędzy
możliwościami oferującymi różnego rodzaju korzyści - niższe
koszty lub szybką dostawę.

wersja pełna

3,1

Jak już wspomniano, sklepy internetowe stosują zazwyczaj równolegle kilka metod dostarczania klientom zakupionych towarów.

Odbiór osobisty jest możliwy
w 57,3% sklepów, ale jest wykorzystywany w przeważającej
większości (w trzech na cztery
sklepy) zaledwie do 10% zakupionych towarów. Około 10%
sklepów wskazało, że klienci
odbierają od 10 do 20% i od 20
do 40% zakupionych towarów.
Tylko w czterech (1,1%) spośród
badanych firm odbiór własny
dotyczy 90-100% zakupów.

Warto jest więc dokonać porównania, jaki
odsetek przesyłek jest doręczanych z wykorzystaniem poszczególnych metod.
W przypadku firm kurierskich i Poczty Polskiej rozkład jest w miarę równomiernySpośród 517 sklepów korzystających z usług firm
kurierskich 20% wysyła w ten sposób od 80
do 100% wszystkich przesyłek, 15% sklepów
od 60 do 80% przesyłek i niemal tyle samo
od 40 do 80%. Prawie co piąty badany sklep
przekazuje firmom kurierskim od 20 do 40%
paczek, a najwięcej (prawie 30%) realizuje w
ten sposób do 20% dostaw.
Ponad połowa (51,5%) z 472 sklepów korzystających z usług Poczty Polskiej rozsyła w ten sposób
od 60 do 100% wszystkich swych przesyłek (w tym
niemal co trzeci dostarcza tak powyżej 80% paczek). Około 18% sklepów rozsyła poprzez Pocztę
Polską od 40 do 60% przesyłek, kolejne 13,6% firm
od 20 do 40%, a 16,3% do 20% paczek.
Partner branżowy tematu
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Udział poszczególnych metod dostarczania towarów
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Własna flota samochodowa wykorzystywana
jest przez 110 badanych sklepów, ale większość z nich (trzy z czterech firm) dowozi w
ten w sposób zaledwie do 20% zakupionych
towarów. Kolejne 10% sklepów dowozi od 20
do 40% przesyłek i tyle samo od 40 do 60%.
Tylko po cztery sklepy (po 4%) dostarczają
własnymi pojazdami większość zakupionych
w sklepie produktów (od 60 do 80% i powyżej
80%).
Analizując wyniki badań można stwierdzić,
że sklepy zatrudniające jedną osobę w przeważającej większości (90%) korzystają z usługi Paczki Pocztowej Poczty Polskiej, a połowa
z nich dostarcza w ten sposób co najmniej
80% wszystkich przesyłek. 2/3 małych sklepów przesyła zakupiony towar poprzez firmy
kurierskie, a 50% stosuje także odbiór osobisty, ale rozwiązania te dotyczą niewielkich odsetków zakupów (po około 10%). Podobnie
wygląda sytuacja w przypadku sklepów zatrudniających dwie osoby, z tym, że zmniejsza
się stopień wykorzystania Poczty Polskiej na
rzecz firm kurierskich
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Metody dostarczania towarów przez sklepy internetowe
w zależności od wielkości zatrudnienia
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Metody dostarczania towarów - zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia,
przychodów oraz stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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sklepy o stażu ponad 5 lat, zatrudniające ponad 10 osób oraz miesięcznej sprzedaży ponad 100 000 zł

Połowa większych sklepów (zatrudniających
od 10 do 20 osób) wysyła przesyłki jako Paczka Pocztowa, a 75% jako Przesyłka Kurierska.
Co trzeci sklep tej wielkości powierza firmom kurierskim od 80 do 100% wszystkich
dostaw. Tyle samo firm wykorzystuje własną
flotę samochodową, ale dostarcza w ten sposób zaledwie co dziesiątą przesyłkę. Największe spośród badanych sklepów (zatrudniające
powyżej 20 pracowników) korzystają z usług
firm kurierskich (98%) oraz Poczty Polskiej

Partner strategiczny

Partner branżowy

(54%). W co trzecim sklepie kurierzy przewożą od 80 do 90% wszystkich przesyłek. Niemal 75% sklepów dopuszcza też możliwość
odbioru osobistego, ale dotyczy to około 10%
zakupów.
Rozpatrując wykorzystanie sposobów dostarczania zakupów w poszczególnych branżach
można stwierdzić, że na dostawy większości
swych przesyłek poprzez firmy kurierskie decydują się sklepy z branż: Auto & Moto, Foto

& RTV-AGD oraz Komputer. Są to sklepy
oferujące w większości droższe i bardziej podatne na uszkodzenie produkty. Poczta Polska
natomiast dostarcza większość przesyłek sklepów z takich branż jak: Hobby, Dziecko, Delikatesy, Odzież, Prezenty & Akcesoria. Są to
zwykle towary tańsze, łatwe do zapakowania
i mniej podatne na uszkodzenia. Wyjątek stanowi branża Delikatesy, w której teoretycznie
duże znaczenie powinien mieć czas dostawy.

Partner branżowy tematu

Najkrótszą Drogą do Klienta.... ....
Fibra-Hallo.pl oferuje cały wachlarz usług dopasowanych do potrzeb i oczekiwań Klienta.
Należymy do czołówki firm, z którymi najczęściej współpracują zleceniodawcy w zakresie
obsługi korespondencji codziennej, masowej oraz dystrybucji materiałów reklamowych.

Obsługa korespondencji codziennej - pełna obsługa bieżącej korespondencji od momentu
odbioru od Klienta poprzez wydruk, personalizację, falcowanie, kopertowanie po nadanie
do urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej i obsługę zwrotów.

Mailing i kampanie direct mailingowe - kompleksowa obsługa wysyłek z wykorzystaniem
różnorodnych narzędzi komunikacji bezpośredniej.
Obsługa Programów Lojalnościowych - od tworzenia baz danych, zdobytych punktów, poprzez
dobór nagród lub innych gratyfikacji, ich dystrybucję aż po trwałe budowanie lojalności Klientów.

Obsługa Wydawnictw - specjalnie dedykowany Zespół dba o najwyższy poziom zadowolenia
i satysfakcji Klientów z obsługi.

E-commerce - kompleksowa obsługa, wsparcie organizacyjne i logistyczne w prowadzeniu
internetowego biznesu.

Do dyspozycji Klientów oddajemy powierzchnię magazynową z możliwością przechowywania
towarów wymagających utrzymania niskiej temperatury. Posiadamy własną flotę samochodową.
Zlecenia realizujemy wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniczne.
Wszystko po to, aby nasi Klienci mogli skupić uwagę na najważniejszych elementach działalności
swojej firmy.
Kontakt :
Fibra-Hallo.pl
ul. Konstruktorska 9
02-673 Warszawa
tel. +48 (22) 435 82 06
fax: +48 (22) 566 77 68
www.fibra-hallo.pl
email: biuro@fibra-hallo.pl
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Analizując sposób dostarczania towarów w
zależności od średniej wartości jednego zamówienia w sklepie można zgodnie z oczekiwaniami stwierdzić, że firmy, w których
średnia wartość zamówienia była niska, preferowały Pocztę Polską i korzystając z jej usług
wykonywały większość dostaw. Tak więc niemal wszystkie (98%) sklepy, w których średnia wartość przesyłki nie przekracza 50 zł, korzystają z Poczty Polskiej. Wśród nich aż 80%
przesyła w ten sposób od 80 do 100% paczek.
Z kolei sklepy o najwyższych średnich wartościach zamówień (powyżej 2000 zł), realizując dostawy, korzystają ze wszystkich czterech
rozwiązań. Najpopularniejszym z nich jest
firma kurierska, którą wykorzystuje aż 94%
badanych sklepów, a 53% dostarcza tak co
najmniej 60% paczek. Na kolejnych miejscach
pod względem powszechności wykorzystania
znalazł się odbiór osobisty – 82,3% i własny
transport (70,6%). Z usług Poczty Polskiej
korzysta w tym przypadku tylko nieco ponad
połowa sklepów.

wersja pełna
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Metody dostarczania towarów w zależności od średniej wartości zamówienia
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Popularność kurierów w sklepach
internetowych

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Popularność kurierów w sklepach internetowych
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Wśród sprzedawców oferujących przesyłki kurierskie
(83,4% całej populacji) największy odsetek deklaruje
korzystanie z usług firmy UPS
(48,5%). Kolejne dwie pozycje
zajmują DPD (22,3%) i GLS
(20,2%).

Analizując małe sklepy wysyłające do 100 paczek miesięcznie, można zauważyć podobny
rozkład jak w całej populacji, poza dwoma
wyjątkami. Nieco większym powodzeniem
wśród małych sklepów cieszy się Pocztex
(14,1% udział wśród małych sklepów wobec
9,5% udziału w całej populacji) oraz mniej
małych sklepów korzysta z firmy GLS (14,1%
udział wśród małych sklepów wobec 20,2%
udziału w całej populacji).

Duże sklepy internetowe
o miesięcznej sprzedaży ponad
100.000 zł i stażu ponad 5 lat
współpracują głównie z GLS
(39,1%), UPS (34,8%),
DPD (26,1%).
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Wśród innych, nie wymienionych w pytaniu
firm kurierskich respondenci wskazywali:
Patron Service, IPSEN LOGISTICS, Dachser,
Raben, X-press Couriers, Dragon, Cymander
Express, Ruch, BPS, Tele Kurier, PEKAES, JAS-FBG.
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3,7

Niewielki udział (1,9%) międzynarodowego giganta kurierskiego TNT
Express, dostarczającego przesyłki do ponad 200 krajów świata, może
świadczyć o niewielkiej sprzedaży zagranicznej polskich sklepów internetowych.
Wśród średnich sklepów wysyłających od
100 do 5000 paczek miesięcznie rozkład jest
zbliżony do całej populacji. Jednakże występują dwa wyjątki. Dla tej grupy sklepów firma Pocztex posiada mniejszy udział w rynku
(6,1% udział wśród małych sklepów wobec
9,5% udziału w całej populacji), natomiast
firma GLS posiada większy udział w rynku
(24,1% udział wśród małych sklepów wobec
20,2% udziału w całej populacji).

Biorąc pod uwagę rosnący udział usług firmy GLS wraz ze wzrostem wielkości sklepu
i dominację tej firmy w przypadku sklepów
największych, nie można jednoznacznie
stwierdzić, że firma UPS, która obsługuje
największą liczbę sklepów w ogóle, równocześnie dostarcza największą liczbę przesyłek.
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Ocena współpracy z firmą kurierską

Popularność kurierów w sklepach internetowych - zagregowane porównanie
sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu

Wśród firm kurierskich, z którymi współpraca została oceniona bardzo dobrze, największy udział procentowy uzyskały DHL
(43% ogółu sklepów korzystających z usług
tej firmy) oraz UPS i GLS (odpowiednio
39% i 38%). Wyniki pozostałych firm kurierskich nie odbiegały jednak bardzo znacząco od wyników wymienionych firm.
Ze względu na bardzo małą liczbę sklepów,
które nisko oceniły współpracę z firmą kurierską, głębsze analizy negatywnie ocenionych
firm kurierskich nie mają większego sensu ze
względu na zbyt małą próbę statystyczną.

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Sklepy małe, wysyłające do 100 paczek miesięcznie, oceniają firmy pozytywnie – 85% tej
populacji ocenia współpracę dobrze lub bardzo dobrze. Podobnie sklepy średniej wielkości wysyłające od 100 do 5000 paczek oceniają wysoko współpracę – 87,3% sklepów z tej
grupy uważa, że współpraca przebiega bardzo
dobrze lub dobrze. W grupie największych
sklepów, wysyłających miesięcznie ponad
5000 paczek, 80% ankietowanych oceniło
współpracę bardzo dobrze lub dobrze. Warto
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jednak zauważyć, że w grupie największych
sklepów nikt nie ocenił współpracy jako zła
lub bardzo zła.
Analizując firmy pod względem liczby osób
pracujących w firmie, można stwierdzić, że
86% małych sklepów internetowych, zatrudniających do 5 pracowników ocenia pracę
firm kurierskich dobrze lub bardzo dobrze
86%. Wśród grupy 169 średnich i dużych
sklepów internetowych zatrudniających po-

wyżej 5 pracowników nie pojawia się ani jedna negatywna ocena współpracy w z firmą
kurierską. Świadczy to o tym, że rynek jest
konkurencyjny i większe firmy są w stanie
dobrać taką firmę kurierską, która będzie
spełniała ich oczekiwania.
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86% sklepów internetowych
ocenia współpracę z kurierami dobrze lub nawet bardzo
dobrze. Zaledwie 1,4 % ankietowanych oceniło współpracę
jako złą lub bardzo złą. Obserwując te wyniki można stwierdzić, że rynek usług kurierskich
jest rynkiem konkurencyjnym,
wymuszającym ciągłe podnoszenie jakości świadczonych
usług.

Ocena współpracy z firmą kurierską w zależności od wielkości zatrudnienia
w przedsiebiorstwie
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Analizując firmy kurierskie, którym zdarzało
się nieterminowo dostarczyć przesyłki, bardzo często lub często nie można wskazać jednoznacznie czarnej owcy ze względu na zbyt
małą próbę odpowiedzi w tym zakresie.
Aż 80,2% badanych wskazuje,
że nieterminowa dostawa nie
zdarza się nigdy lub zdarza się
rzadko. Ten wynik świadczy
o terminowości doręczanych
paczek, ale wskazuje również
na pewien margines nieterminowych doręczeń, które
teoretycznie w przypadku firm
kurierskich nie powinny mieć
miejsca.
Bardzo dobrze o rynku firm kurierskich
świadczą wyniki analizy sytuacji związane
z uszkodzeniem paczek przez firmę kurierską.
84,1 % deklaruje, że taka sytuacja nie miała
miejsca lub zdarza się rzadko.
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Częstotliwość występowania problemów podczas realizacji
dostaw przez kuriera
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Zagubienie paczki jest najgorszą sytuacją, jaka
może spotkać sklep internetowy współpracujący z firmą kurierską. Jak wykazują wyniki
badań, zaledwie 70,1% badanych sklepów
deklaruje, że taka sytuacja nie miała miejsca.
Występowanie takiego zjawiska bardzo często
lub często można uznać za sytuację niedopuszczalną, świadczącą o braku posiadania efektywnego systemu śledzenia przesyłek. Jedynie
5 respondentów wskazało, że częste lub bardzo
często zagubienie paczek miało miejsce.

wania w firmach kurierskich. Proces dostarczania przesyłki można automatyzować,
używając najnowocześniejszych skanerów
kodów kreskowych, jednak nie można wyeliminować samego kuriera, który musi przesyłkę odebrać oraz w końcowym etapie przesyłkę dostarczyć. Szkolenie personelu, techniki
motywacyjne oraz inne elementy zarządzania
zasobami ludzkimi w firmie kurierskiej powinny sprawić, że kurier z założenia ma być
uprzejmy.

Nieuprzejmy kurier, czyli negatywny czynnik
ludzki jest niezwykle trudny do wyelimino-

75% badanych stwierdziło natomiast, że
z nieuprzejmym kurierem się nie spotkali lub
Partner branżowy tematu

74

1-7 Logistyka transportowa

spotykają się rzadko. Tak wysoki odsetek zadowolonych z obsługi kuriera klientów może
wynikać z faktu, że stała współpraca z firmą
kurierską powoduje, że dany sklep internetowy obsługuje jeden stały kurier, z którym
z czasem współpraca odbywa się na przyjacielskiej stopie. Kurierzy zwykle oprócz
stałego wynagrodzenia otrzymują prowizję
od opłat ponoszonych przez klientów firm
kurierskich, są więc szczególnie zainteresowani obsługą sklepów internetowych, które
charakteryzują się rosnącą liczbą wysyłanych
przesyłek.
7,4% sklepów internetowych
przyznało, że nieuprzejmy kurier zdarza się często lub bardzo
często.
75% badanych stwierdziło natomiast, że
z nieuprzejmym kurierem się nie spotkali lub
spotykają się rzadko. Tak wysoki odsetek zadowolonych z obsługi kuriera klientów może
wynikać z faktu, że stała współpraca z firmą
kurierską powoduje, że dany sklep internetowy obsługuje jeden stały kurier, z którym
z czasem współpraca odbywa się na przyjacielskiej stopie. Kurierzy zwykle oprócz
stałego wynagrodzenia otrzymują prowizję
od opłat ponoszonych przez klientów firm
kurierskich, są więc szczególnie zainteresowani obsługą sklepów internetowych, które
charakteryzują się rosnącą liczbą wysyłanych
przesyłek.
Czas oczekiwania na płatność w przypadku przesyłek „pobraniowych” jest określony
w umowie zawieranej pomiędzy sklepem internetowym a firmą kurierską. Zwykle wynosi
on 7 lub 14 dni roboczych. 14 dni roboczych,
po uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz
tego, że czas liczony jest od dostarczenia przesyłki powoduje, że sklep internetowy czeka
około 20 dni (biorąc pod uwagę okresy świąteczne nawet do 25 dni) aż pieniądze znajdą
się na jego koncie. Jest to długi czas, zważywszy na fakt, że firma kurierska już następnego
dnia dysponuje środkami z przesyłki pobraniowej. Jeżeli do tego dodamy, że przesyłki
pobraniowe są dodatkowo płatne i muszą być
Partner strategiczny
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

ubezpieczone, a koszty ubezpieczenia pokrywa nadawca, to można stwierdzić, że jest to
forma płatności, którą można uznać za niekorzystną dla sklepu internetowego.

Aż 21,9% sklepów internetowych uważa, że długi czas
oczekiwania na płatność
w przypadku przesyłek pobraniowych zdarza się często lub
bardzo często. Nie jest to więc
margines, ale ponad jedna piąta
badanej populacji.

Ostatnią analizowaną niedogodnością dotyczącą firm kurierskich jest skomplikowany
system wypełniania listów przewozowych.
Firmy kurierskie starają się wdrażać udoskonalenia, które mają ułatwić i zautomatyzować
proces wypełniania listów przewozowych,
jednak efekty tych udoskonaleń bywają różne.
Jak można zauważyć, 62,7% czyli większość
respondentów uważa, że proponowane metody wypełniania listów przewozowych nie
są skomplikowane, natomiast 21,9% respon-

wersja pełna

Ocena współpracy z Pocztą Polską
Celem badania było ustalenie poziomu satysfakcji sprzedawców z najczęściej wykorzystywanych usług Poczty Polskiej, jakimi są
paczka ekonomiczna oraz paczka priorytetowa, dlatego użyte w tym rozdziale określenie
Poczta Polska należy utożsamiać wyłącznie
z tymi dwoma usługami tego przewoźnika.
Ocena jakości usług kurierskich Pocztex znalazła się w badaniu dotyczącym usług kurierskich.

Całkowicie usatysfakcjonowanych z podstawowych usług
Poczty Polskiej jakimi są paczka
ekonomiczna oraz paczka
priorytetowa jest 12% internetowych sprzedawców. Najwięcej
ankietowanych ocenia współpracę z Pocztą Polską dobrze
(35%) lub średnio (35%),
natomiast niezadowolonych
jest 17%.

Ocena współpracy z Pocztą Polską
Zaledwie 7,5% respondentów
uważa, że system wypełniania
listów przewozowych u kurierów jest skomplikowany.
Dla porównania w przypadku
usługi Paczki Pocztowej ten odsetek niezadowolonych respondentów wynosi 22,1% jest więc
prawie trzykrotnie wyższy.

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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dentów stwierdza, że rzadko można uznać
system wypełniania listów przewozowych za
skomplikowany. Zdaniem redakcji tak wysoki odsetek zadowolonych klientów pokazuje,
że wysiłek firm kurierskich dotyczący wprowadzania ułatwień przy wypełnianiu listów
przewozowych nie poszedł na marne.
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Lepszą ocenę Poczcie Polskiej
wystawiają mniejsze sklepy,
zatrudniające maksymalnie
dwóch pracowników. Odsetek
ocen bardzo dobrych i dobrych
stopniowo maleje od 64% w
przypadku działalności jednoosobowej do 28% w największych firmach, zatrudniających
powyżej 20 pracowników.

Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od wielkości zatrudnienia
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

Wyniki badania pokazują, że negatywne opinie sprzedawców wysyłających towar w dniu
zamówienia lub następnego dnia oscylują w
okolicy 15%, jeśli jednak sklepy stosują strategię wysyłki w wybrane dni lub w momencie uzbierania odpowiedniej liczby przesyłek,
procent krytycznych głosów rośnie nawet do
43%. Powodem takiej sytuacji mogą być negatywnie opinie spływające od klientów, którzy oczekiwali dostawy w znacznie krótszym
czasie.
Przedstawione dane dotyczą całego rynku
e-Handlu, można jednak zauważyć pewne odchylenia w poszczególnych branżach.
Podczas gdy sprzedawcy oferujący prezenty i akcesoria, produkty delikatesowe lub
hobbystyczne wypowiadają się krytycznie
o usługach Poczty Polskiej jedynie w 8-12%,
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Bardzo zbliżona tendencja występuje przy
wzroście liczby nadawanych przesyłek.
Podczas gdy wysłanie ilości mniejszej niż 100
paczek miesięcznie nie sprawia problemu
(51% ocen bardzo dobrych i dobrych), to już
przy wysyłce 1000 paczek miesięcznie odsetek zadowolonych to 32%. Ani jeden z największych polskich sklepów internetowych
(wysyłających 5000 paczek miesięcznie i więcej) nie wystawił oceny bardzo dobrej lub dobrej Poczcie Polskiej. Powyższa sytuacja może
wynikać z faktu, że klienci Ci oprócz Poczty
Polskiej korzystają z usług innych firm kurierskich doręczających przesyłki, stąd ocena
usług pocztowych (w szczególności paczka
pocztowa) w porównaniu z usługami kurierskimi jest nieco zaniżona.
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Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od ilości
realizowanych przesyłek
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od czasu
przygotowywania wysyłki
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od stażu sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Z kolejkami mają do czynienia również pracownicy firm, które nie zdecydowały się na
podpisanie umowy z Pocztą Polską i samodzielnie dostarczają paczki do okienka pocztowego. Z przeprowadzonego niezależnie
wywiadu wynika, że nie wszyscy właściciele
sklepów zdają sobie sprawę o możliwości podpisania umowy, która pozwala na zaoszczędzenie nie tyle pieniędzy (możliwość wyboru
dogodnej formy płatności za usługę, godne
zainteresowania warunki opustowe), co czasu
(odbiór korespondencji z siedziby klienta –
usługa dodatkowa Poczta Firmowa).

Największy odsetek respondentów zwrócił uwagę na irytujące i czasochłonne kolejki na
Poczcie, które czekają klientów
w momencie odbioru paczki
awizowanej. Niedogodność tę
jako występującą bardzo często
lub często zgłosiło 68% sprzedawców.

Pojawiły się również sygnały, że warunki
uzyskania rabatu są trudne do spełnienia
dla wielu sklepów internetowych. Natomiast
możliwość automatyzacji procesu przygotowania blankietów na paczki oraz dostarczenie
paczek bez kolejki w specjalnie przeznaczonych punktach dla klientów biznesowych
lub ich odbiór przez pracownika Poczty za
dodatkową opłatą (Poczta Firmowa) stanowi
spore ułatwienie. Ponadto procedura nadawcza może być znacząco skrócona dzięki Elektronicznej Książce Nadawczej (EKN), bądź
innych systemów informatycznych komunikujących się z systemami Poczty Polskiej,
o których także nie wie znacząca część sprzedawców. Wykorzystywanie w procesie nadawania przesyłek tych systemów ułatwia nie
tylko etap przyjęcia, ale również wspomaga
w znacznej części sprzedawców. Poczta Polska
stale szuka rozwiązań, które ułatwiają współpracę między systemami.

Sklepy korzystające z najtańszych usług Poczty
Polskiej, czyli paczki ekonomicznej i priorytetowej muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w porównaniu do usług kurierskich.
Największy odsetek respondentów zwrócił
uwagę na irytujące i czasochłonne kolejki na
Poczcie, które czekają klientów w momencie
odbioru paczki awizowanej. Niedogodność
tę jako występującą bardzo często lub często
zgłosiło 68% sprzedawców.
Partner branżowy
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to inny obraz otrzymujemy analizując odpowiedzi właścicieli sklepów działających
w branżach takich jak „Komputery”, „RTVAGD” czy „Dom i ogród”, w których złe lub
bardzo złe oceny wystawia od 14% do 25%
sklepów. Sprzedawcy, którzy nie odnotowują
praktycznie żadnych przypadków uszkodzeń
przesyłki, oceniają Pocztę Polską negatywnie
w zaledwie 2%. Proporcjonalnie ze wzrostem
odsetka uszkodzeń rośnie niezadowolenie ze
współpracy, które sięga 33%.
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40

nie miało problemów z długim czasem realizacji paczek priorytetowych. W przypadku
paczek ekonomicznych (dla których Poczta Polska przewiduje czas dostawy do 3 dni
roboczych) 31% twierdzi, że nigdy nie mieli
takiego problemu. Większy odsetek niezadowolonych występuje w przypadku przesyłki
priorytetowej w związku z większymi oczekiwaniami wobec tej usługi, która teoretycznie
powinna być zrealizowana w ciągu jednego
dnia i każde, nawet najmniejsze opóźnienie
jest negatywnie odbierane. Należy jednak
zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku
przesyłki ekonomicznej jak i priorytetowej,
czas doręczenia jest czasem deklarowanym
przez Pocztę Polską, a nie gwarantowanym,
jak to ma miejsce w przypadku usług kurierskich.
Rzadziej niż pozostałe problemy wstępują
przypadki uszkodzenia lub zagubienia paczek. Bardzo częste lub częste uszkodzenie
paczek stwierdziło 10% ankietowanych, zagubienie 8%. Prawie 40% sklepów nigdy nie
doświadczyło żadnego z tych problemów.

Nie mniej istotnym problemem jest długi czas
realizacji dostawy. Tylko 12% sklepów nigdy
Partner branżowy tematu
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Częstotliwość występowania problemów we współpracy z Pocztą Polską
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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skomplikowany system wypełniania druków przewozowych

Poczta Polska pracuje nad
wdrożeniem Zintegrowanego
Systemu Teleinformatycznego
(ZST), który umożliwi monitorowanie przesyłek na wszystkich
etapach ich transportu. Termin
jego uruchomienia przewidziano do końca 2009 roku.
W pierwszej kolejności system
ten ma monitorować przesyłki
pobraniowe.
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Dla 22% ankietowanych uciążliwy jest również skomplikowany i słabo zautomatyzowany system wypełniania druków przewozowych. Bardzo szczegółowa specyfikacja
wyglądu blankietów na paczki skutecznie
utrudnia pełną integrację procesu ich generowania z systemem sklepowym. Wytyczne obejmują nie tylko treść, rozmieszczenie
wszystkich informacji z rozróżnieniem różnych typów przesyłek, ale nawet wymiary
i grubość linii kodu kreskowego. Konieczne
jest także korzystanie z wcześniej przydzielo-
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Sklepy internetowe nieprzychylnie patrzą na długi czas oczekiwania na
płatność w przypadku przesyłek za pobraniem. Problem ten występuje w
przypadku Poczty Polskiej bardzo często lub często w 25% przypadków,
co jest zbliżone do wyniku uzyskanego dla usług kurierskich. Niedogodność tę częściowo rekompensuje możliwość płacenia za usługi Poczty
Polskiej na koniec okresu rozliczeniowego, często z dodatkowym terminem płatności.
nej puli numerów nadawczych. Poczta Polska
wychodzi naprzeciw klientom biznesowym,
oferując oddzielną aplikację - Elektroniczną
Książkę Nadawczą (EKN), a na rynku jest
kilka aplikacji komercyjnych akceptowanych
przez Pocztę, jednak, jak pokazują wyniki badań, nie wszystkim odbiorcom narzędzia te
odpowiadają.
Ankietowani mieli również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami w pytaniu otwartym. Wielokrotnie poruszane były
problemy takie jak: nieuprzejmy doręczyciel
(bardzo często lub często ma z nim do czynienia 5% sklepów), brak awizo z informacją
o próbie doręczenia (36% przypadków) lub
sytuacja odwrotna, w której przesyłka jest

awizowana bez próby doręczenia. Z powyższych danych wynika, ze przy postępującej
informatyzacji i automatyzacji słabym ogniwem jest cały czas czynnik ludzki.
Respondenci zgłaszali także brak możliwości
monitorowania przesyłki.
Często jako problem wymieniane jest niewykorzystywanie przez doręczycieli Poczty
Polskiej numeru telefonu do adresata (co
znacznie zwiększyłoby prawdopodobieństwo
skutecznego doręczenia). Nie wynika to jednak z powodu nierzetelnego wykonywania
obowiązków przez pracowników Poczty Polskiej, ale z faktu, że wśród usług świadczonych przez Pocztę Polską nie występuje usłuPartner branżowy tematu
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ga polegająca na telefonicznym uzgodnieniu
godziny doręczenia przesyłki z adresatem.
Dla wielu sklepów (i ich klientów) zbyt długi
jest 14-dniowy czas oczekiwania po którym
można zgłosić reklamację.

Monitorowanie u klienta stanu dostarczonej przesyłki
w zależności od ilości przesyłek
Źródło: Sklepy24.pl, 2009

Warto odnotować, że Poczta
Polska wprowadziła ostatnio
nową usługę adresowaną głównie do uczestników handlu internetowego, jaką jest E-PRZESYŁKA. Jednym z jej atutów jest
brak awizowania,
a powiadomienie adresata
pocztą elektroniczną albo przez
sms o możliwości jej odbioru
w wybranym przez niego
Urzędzie Pocztowym, świadczącym tę usługę.

Monitorowanie stanu dostarczonej
przesyłki
Monitorowanie stanu dostarczonej
przesyłki
n = 616
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Powszechnie wiadomo, że zadowolony klient
przyciąga kolejnych i jest najlepszą reklamą
sklepu. Jednakże zadowolenie nabywcy zależy nie tylko od tego, czy produkt spełnia
jego oczekiwania, istotne jest także, w jakim
stanie i kiedy dotarł do kupującego. Dlatego
też większość badanych sklepów internetowych monitoruje stan dostarczanych klientom przesyłek. Czyni tak około 91% firm,
z tym że tylko w 29,5% przypadków procedura ta realizowana jest zawsze, a w 51,6% sklepów czasami.

20,0

nigdy

Nie stwierdzono zależności pomiędzy liczbą
pracowników sklepu lub średnią wartością
jednego zamówienia a monitorowaniem stanu przesyłki u klienta. Nie ma też większego
znaczenia branża, w której działa sklep. Można jednak stwierdzić, że najczęściej monitorują wszystkie przesyłki firmy sprzedające
produkty z dziedziny Auto & Moto oraz Delikatesy. Brak monitoringu stanu przesyłek najczęściej występuje w firmach z branży Dziecko oraz Zdrowie & Uroda.

Porównując dane o liczbie wysyłanych przesyłek i o monitorowaniu ich stanu w poszczególnych firmach okazuje się, że nie ma
większych różnic pomiędzy sklepami wysyłającymi do 5 000 przesyłek - nie monitoruje
ich stanu u odbiorcy mniej więcej co piąta firma. Natomiast wśród sklepów dokonujących
pomiędzy 5 000 a 10 000 wysyłek gwałtownie
wzrasta odsetek tych, które nie sprawdzają
stanu przesyłki u klienta i wynosi on 30%. Informacje o stanie każdej przesyłki u odbiorcy
gromadzą wyłącznie duże sklepy realizujące
pomiędzy 10 000 a 100 000 wysyłek w miesiącu oraz 75% sklepów wykonujących powyżej
100 000 wysyłek. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że takich sklepów wzięło udział
w badaniu najmniej.
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Odsetek zwrotów od klienta spowodowanych uszkodzeniem przesyłki
Kontynuacją tematu uszkodzeń przesyłek
podczas transportu było pytanie dotyczące
udziału tego typu zdarzeń w liczbie zwrotów
ogółem. Aż 47% respondentów twierdzi, że
w prowadzonych przez nich sklepach zwroty
towarów spowodowane uszkodzeniami nie
zdarzają się wcale. Kolejne 40% potwierdza
niewielki odsetek takich zwrotów - mniej
niż 1%. 11% ankietowanych szacuje, że jest
to wartość z przedziału 2-5%, a tylko dla 2%
zjawisko to występuje w skali przekraczającej
5% wszystkich zwrotów.
Szczegółową analizę powodów zwrotów towarów zakupionych w sklepach internetowych utrudnia prawo konsumenta do niepodawania takiej przyczyny. Do najbardziej
popularnych przyczyn zwrotu towarów można zaliczyć: ukryte wady, niezgodność z opisem, niespełnione oczekiwania co do jakości
czy funkcjonalności towaru, pomyłka ze strony kupującego i inne. Jedynie zwroty spowodowane uszkodzeniem towaru podczas
transportu są stosunkowo łatwe do ewidencjonowania i późniejszej analizy, ponieważ
w takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie
protokołu zniszczenia.
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Odsetek zwrotów od klienta spowodowanych uszkodzeniem przesyłki
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Sprzedawcy, którzy wysyłają
przesyłki tylko Pocztą, stwierdzają zupełny brak uszkodzonych przesyłek w 17%,
natomiast firmy korzystające
wyłącznie z usług kurierskich
jedynie w 10%.

Najbardziej optymistyczne dane napływają
z branż takich jak Delikatesy (brak zwrotów stwierdza 74%), Odzież (65%) czy Sport
& Turystyka oraz Zdrowie & Uroda (po 49%).
W branżach takich jak Komputer czy Foto
& RTV-AGD jest to już tylko 31%. Duże gabaryty lub delikatny i słabo zapakowany towar
zwiększają odsetek zwrotów spowodowanych
uszkodzeniem przesyłki.

Pierwszym czynnikiem mającym wpływ na
odsetek zwrotów od klientów spowodowany uszkodzeniem przesyłki podczas transportu jest rodzaj transportowanego towaru,
ściśle uzależniony od branży, w której działa sklep prowadzony przez ankietowanego.
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1-8 Technologia i bezpieczeństwo
Od technologicznej strony podstawowymi
elementami każdego sklepu internetowego
jest serwer podłączony do sieci Internet
i uruchomione na nim oprogramowanie,
które służy do bezpośredniej komunikacji
z klientem oraz do zarządzania procesem
sprzedaży. Oprogramowanie sklepu może
integrować również funkcje związane
z zarządzaniem całym przedsiębiorstwem
i relacjami z klientami, ale jest to cecha indywidualna i głównie zależna od tego, czy
program został kupiony jako rozwiązanie
gotowe, czy autorskie.

Oprogramowanie sklepów

Ponad 60% sklepów
działających na rynku
dłużej niż 5 lat korzysta z dedykowanego
oprogramowania.

Oprogramowanie gotowe może być nabyte
w formie licencji, co wiąże się z jednorazowym wydatkiem lub dzierżawione w modelu
SaaS (Software as a Service) z opłatami prowizyjnymi zależnymi od wielkości sprzedaży
lub stałą opłatą abonamentową miesięczną
lub roczną. Oczywiście możliwe jest też pozyskanie darmowych rozwiązań sklepowych
w modelu Open Source, czyli z otwartym kodem, który może być indywidualnie dostosowany do własnych potrzeb. Oprogramowanie autorskie może być wykonane siłami
własnymi przedsiębiorstwa lub zamówione
u zewnętrznego producenta, co zwykle jest
łatwiejsze organizacyjnie, ale też mniej elastyczne i generujące większe koszty w przypadku wprowadzania późniejszych zmian.

Aplikacja sklepu to oprogramowanie:

Serwer może być urządzeniem dedykowanym dla własnych potrzeb, co jest rozwiązaniem najbardziej kosztownym, ale
równocześnie najbardziej profesjonalnym
ze względów wydajnościowych, ale także
ze względów bezpieczeństwa danych. Ponadto serwer może być współdzielony na
zasadach wirtualnego serwera prywatnego,
który gwarantuje wielkość przydzielonych
zasobów oraz w formie najmniej profesjonalnej z punktu widzenia e-Commerce, czyli
jako tradycyjny hosting współdzielony, którego największą zaletą jest niewygórowana
cena. Ponadto hosting może być zapewniony przez platformę sprzedażową, jak ma to
zwykle miejsce w modelu SaaS.

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Większość sklepów (35,3%) działa na autorskim oprogramowaniu, które zostało
opracowane samodzielnie przez firmę prowadzącą sklep (15,7%) albo na zamówienie
przez zewnętrzną firmę(19,6%). Pozostałe
sklepy działają na gotowym oprogramowaniu: komercyjnym (26,8%), darmowym
oprogramowaniu Open Source (21,3%)
oraz na platformach dostarczających sklepy internetowe (14,4%).

Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Wraz z wiekiem sklepu wyraźnie wzrasta
udział oprogramowania dedykowanego.
Ponad 60% sklepów działających na rynku
ponad 5 lat korzysta ze stworzonego specjalnie dla nich systemu informatycznego,
przy czym 42% sklepów napisało go samodzielnie i tylko 20% powierzyło to zadanie
zewnętrznej firmie informatycznej.

Sklepy mniejsze o obrotach do 10.000zł
miesięcznie lub krócej działające na rynku
(poniżej 2 lat) bazują głównie na gotowym
oprogramowaniu komercyjnym lub Open
Source (w sumie ponad połowa sklepów).
Udział platform dostarczających oprogramowanie sklepu w modelu SaaS waha się
w okolicy 15%, poza przypadkiem sklepów
o bardzo wysokich obrotach, kiedy to wykorzystanie tych platform deklaruje tylko
5,7% takich sklepów.

Jak można się domyślać, przewagę w wyborze własnych rozwiązań informatycznych

Aplikacja sklepu w uzależnieniu od wielkości miesięcznej sprzedaży
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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zamiast gotowych pakietów oprogramowania widać jeszcze wyraźniej, analizując
miesięczny obrót sklepu. 7 z 10 sklepów
z miesięcznym obrotem ponad 100.000zł
działa na dedykowanym oprogramowaniu
(69,8%).
Liderem oprogramowania na
polskim rynku e-Handlu jest
darmowy pakiet osCommerce
(12,4%), a w pierwszej dziesiątce są jeszcze dwa inne otwarte
rozwiązania: Joomla! (2,6%)
oraz Quick Cart (1,9%).
W sumie oprogramowanie typu
Open Source stanowi blisko
20% całego rynku.
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Hosting sklepu
Wyniki deklaratywnej ankiety potwierdza
analiza przeprowadzona bezpośrednio na
stronach sklepów, podczas której rozpoznano 50 typów oprogramowania.
Odpowiedź na pytanie, gdzie jest hostowany sklep, sprawiła najwięcej kłopotów,
gdyż aż 14,3% respondentów nie wie, jak
na nie odpowiedzieć. Równocześnie analiza korelacji wyraźnie wskazuje, że w przypadku jednoosobowych sklepów działających krócej niż rok występuje nienaturalna
nadreprezentacja hostingu dedykowanego,
co może wskazywać na fakt wskazania tej
formy hostingu w wyniku niewiedzy.

Ranking popularności oprogramowania sklepów internetowych
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Interesujący jest wysoki odsetek odpowiedzi „na platformie hostującej sklepy
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internetowe” (20,9%), która była zapewne
często wybiera przez respondentów nie
potrafiących odpowiedzieć na to pytanie.
Do tego wniosku można dojść, korelując
odpowiedzi na pytanie odnośnie oprogramowania sklepu oraz typu hostingu.
Zastanawiająco niewielki wydaje się być
natomiast odsetek (9,1%) sklepów, które są
hostowane na wirtualnych serwerach prywatnych (VPS, czyli serwer dedykowany
podzielony na mniejsze części). Może to
wynikać z utożsamiania wirtualnego serwera prywatnego z serwerem dedykowanym.
Jak można się spodziewać, udział hostingu dedykowanego i VPS rośnie w firmach,
Dominującą formą hostingu
sklepów internetowych jest tradycyjny hosting współdzielony
(31,2%), a tuż za nim uplasował
się hosting na dedykowanych
serwerach (24,5%).
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Nasz sklep jest hostowany na:
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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które posiadają więcej niż jeden sklep,
a w sklepach zarządzających co najmniej
3 sklepami sięga ponad połowy sklepów
(57,2%).

hostingu, można również zaobserwować
naturalną tendencję migrowania, począwszy od standardowego hostingu współdzielonego i platform hostujących sklepy do
wirtualnego serwera prywatnego (VPS),
czy też serwera lub serwerów dedykowanych.

Jeszcze większy odsetek wykorzystania
serwerów dedykowanych deklarują większe firmy (powyżej 10 osób) sprzedające
wyłącznie w internecie.
Analizując zależność między wielkością
sklepu i czasem jego działania a rodzajem

Hosting sklepu w uzależnieniu od typu oprogramowania
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Hosting w uzależnieniu od ilości posiadanych sklepów
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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W sumie 62,3% sklepów
o miesięcznym obrocie powyżej
100.000zł działa na serwerach
dedykowanych i VPS.
W przypadku sklepów o obrocie
poniżej 100.000zł miesięcznie
proporcje te są odwrócone
i większość wykorzystuje tradycyjny hosting współdzielony lub
platformy hostujące sklepy.

Hosting sklepów handlujących wyłącznie w Internecie
i o zatrudnieniu powyżej 10 osób
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Niezależnie od ankiety przeprowadzono
analizę popularności hostingu sklepów,
której skrócone wyniki zamieszczamy
obok.
Ochrona danych osobowych klientów sklepów internetowych
Podstawowe akty prawne z obszaru w jakim działają sklepy internetowe dotyczą
m.in.:
- zawierania umów sprzedaży na odległość (Kodeks Cywilny w tym głównie art.
661 § 2),
- obowiązków informacyjnych wobec
konsumenta zawierającego umowę poza
lokalem przedsiębiorstwa (ustawa z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny),
- rękojmi sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
Cywilnego),
W pewnym zakresie, ale zdecydowanie
mniejszym niż się to powszechnie uważa,
prowadzenie sklepu internetowego jest
regulowane ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
i w zasadzie dotyczy jedynie usług świadczonych niejako przy okazji sprzedaży
np. udostępniania internautom możliwości wyrażania opinii o produktach.
Ponadto handel internetowy jest regulowany innymi aktami o charakterze ogólnogospodarczym, a w tym zbiorze są m.in. ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych, ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, ustawa z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Ranking popularności hostingu sklepów internetowych
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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W naszym badaniu zwróciliśmy jednak
szczególną uwagę na aspekty prawne, które
są niezwykle wrażliwe z punktu widzenia
konsumenta czyli ochrony jego danych
osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
- w dalszej części tekstu ustawa oraz związane z nią rozporządzenia wykonawcze nazywane są UODO).
W szczególności jest to o tyle ważne zagadnienie, że Polska, z 43 % wynikiem,
znalazła się na pierwszym miejscu wśród
państw członkowskich Unii Europejskiej,
deklarując najwyższą świadomość praw
związanych z danymi osobowymi, a ponad
połowa Polaków (55%) wykazuje troskę
o dane osobowe ujawniane w Internecie
(Eurobarometr 2008 r.).
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na
sklepach internetowych, nie można niestety powiedzieć, żeby ochrona danych
osobowych stała w nich na najwyższym
poziomie, a większość polskich sklepów
nie spełnia wymogów ustawy o ochronie
danych osobowych i związanych z nią rozporządzeń wykonawczych.
Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych klientów czy też ogólnego bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji
wymaga poniesienia pewnych nakładów
finansowych, wypracowania zasad postępowania, systemu informatycznego
oferującego specyficzne funkcje. Wyniki
badania potwierdzają tę tezę. Sklepy prowadzące sprzedaż w Internecie od ponad
5 lat gwarantują znacznie wyższe standardy bezpieczeństwa w porównaniu do sklepów o krótszym stażu (szyfrowana transmisja, wykonywanie kopii zapasowych,
centrum danych gwarantujące bezpieczeństwo fizyczne serwerów).
Co prawda 86% właścicieli sklepów deklaruje, że zbiera wyłącznie dane klientów,
które są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia. W tym miejscu powstaje
pytanie, jakie dane zbiera pozostałe 14%
sklepów i w jakim celu to robi. Ustawa
o ochronie danych osobowych wymaga, by gromadzone dane osobowe były
Partner strategiczny
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W jaki sposób chronione są dane osobowe klientów sklepu?
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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1. Zbieramy wyłącznie podstawowe dane osobowe klientów sklepu, niezbędne do realizacji zamówienia
2. Po usunięciu przez klienta konta ze sklepu faktycznie usuwamy jego dane osobowe z bazy danych
3. Strony sklepu, na których klient podaje swoje dane osobowe oraz cały panel
administracyjny są dostępne wyłącznie przez szyfrowane połączenie (SSL, protokół https://)
4. Zbiór danych osobowych naszych klientów został zarejestrowany w GIODO
5. Prowadzimy dokumentację wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych (mamy Politykę
bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym)
6. Gromadzimy wrażliwe dane osobowe klientów (np. informację o stanie zdrowia, nałogach)
7. Centrum danych (serwerownia), w którym znajdują się serwery obsługujące sklep jest właściwe
zabezpieczone przed włamaniami, pożarem i zalaniem oraz problemami z zasilaniem
8. Przynajmniej raz w tygodniu, automatycznie wykonywane są kopie zapasowe (backupy) sklepu
i są one przechowywane w bezpiecznym miejscu (poza serwerem na którym działa sklep)
9. Wszystkie osoby, które mają dostęp do serwera i aplikacji sklepu zostały pisemnie upoważnione
do dostępu i są świadome konieczności ochrony danych osobowych klientów
10. Wszystkie osoby obsługujące sklep korzystają z indywidualnych loginów, NIE korzystamy ze
wspólnego konta (np. "admin")
11. Hasła zmieniane są nie rzadziej niż co 30 dni
12. Inne

Jedynie 2% wszystkich sklepów internetowych biorących udziałw badaniuzadeklarowało pełnąlub prawie pełnązgodność funkcjonowania
z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Nie można jednak
powiedzieć, że wszystkie pozostałe sklepy na pewno łamią prawo.
W konkretnych przypadkach może nie być wymagana rejestracja zbioru
danych w GIODO, a zbieranie dodatkowych informacji o kliencie może
być podyktowane wymaganiami innych przepisów prawa lub zgodą
klienta. Przypadek każdego sklepu należałoby rozpatrywać indywidualnie.
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adekwatne do celu ich przetwarzania.
W przypadku większości sklepów internetowych celem tym jest zwykle realizacja zamówienia lub marketing własnych
produktów. Przetwarzanie danych zbędnych, wykraczających poza wymagane do
realizacji określonego celu, jest niezgodne
z UODO.
Zaledwie co drugi sklep usuwa
dane osobowe klientów, którzy
zrezygnowali z usług sklepu
i wydali dyspozycję do usunięcia ich konta.

Tylko nieco ponad połowa sklepów
(51,8%) usuwa dane osobowe klienta, kiedy ten rezygnuje z usług sklepu i wydaje
dyspozycję usunięcia konta. Oczywiście
UODO nie nakazuje usunięcia wszystkich
danych osobowych (pozostają przecież
na fakturze, wyciągu bankowym sklepu,
w systemie obsługującym płatności online), ale właściciel sklepu powinien dołożyć
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza. Przejawem szczególnej staranności
jest dopilnowanie, by dane nie były przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania. Tak więc
z baz sklepu należałoby usunąć wszystkie
zbędne zapisy dotyczące klienta, który usunął konto. Analizując zakres danych, które
wolno pozostawić w bazach sklepu, należy
uwzględnić również ustawę o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, która dopuszcza
dodatkowo przetwarzanie danych eksploatacyjnych. Przetwarzanie danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne stanowi
naruszenie UODO.
Zaskakujące jest, że jedynie niecałe 36%
sklepów internetowych zabezpiecza swoje
strony przy pomocy bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS i certyfikatów
SSL. Oznacza to, że informacje przesyłane
między komputerem klienta a serwerem,
na którym działa sklep, mogą zostać podsłuchane (np. hasło do konta) lub zmodyPartner strategiczny
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fikowane (np. adres dostawy, numer konta,
na które należy dokonać wpłaty) bez wiedzy zarówno klienta, jak i sklepu. Jest to
o tyle zastanawiające, że podstawowy certyfikat SSL to koszt około 10zł miesięcznie,
jest więc niski w porównaniu do kosztów
nawet jednego udanego wyłudzenia w roku.
Bezpieczna transmisja HTTPS powinna być
wykorzystywana na wszystkich stronach
związanych z logowaniem do sklepu (zarówno klienta jaki i administratorów sklepu), składaniem zamówienia, jak i zarządzaniem sklepem (panel administracyjny).
Brak zabezpieczenia przesyłanych danych
autoryzacyjnych (nazwa użytkownika,
hasło) przez Internet to bezpośrednie naruszenie wymogów UODO. Brak zabezpieczenia pozostałych danych osobowych
przesyłanych przez Internet może zostać
uznane za naruszenie wymogu dochowania szczególnej staranności w celu ochrony
interesów klientów, której powinien dochować właściciel sklepu.

Jedynie co trzeci sklep deklaruje, że zabezpiecza swoje strony
przy pomocy bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS
i certyfikatów SSL. Oznacza to,
że informacje przesyłane między komputerem klienta
a serwerem, na którym działają
pozostałe sklepy mogą zostać
podsłuchane.

Tylko niecałe 10% sklepów deklaruje,
że zarejestrowało zbiory danych osobowych w rejestrze Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Każdy zbiór danych podlega rejestracji
w GIODO, chyba że kwalifikuje się do jednego z 14 wymienionych w ustawie przypadków zwolnienia z tego obowiązku. Jedną z przesłanek zwalniających z obowiązku
rejestracji zbioru jest przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie w celu wystawienia
faktury, rachunku lub prowadzenia spra-
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wozdawczości finansowej. Jeżeli jednak
dane są wykorzystywane dodatkowo, np.
w celach marketingowych, to w większości
przypadków zbiór taki powinien zostać zarejestrowany. Jak wynika z analizy, zaledwie 15% stosujących marketing bezpośredni zarejestrowało zbiór danych, co oznacza,
że pozostałe 85% mogą nie realizować wymogów zawartych w UODO i narażają się
na konsekwencje wynikające tego faktu.

Zaledwie co czwarty sklep prowadzi dokumentację, którą powinna prowadzić każda firma,
która przetwarza jakiekolwiek
dane osobowe.
Niecałe 26% sklepów prowadzi dokumentację, którą powinna prowadzić każda
firma, która przetwarza jakiekolwiek dane
osobowe. Brak dokumentacji jest jednym
z podstawowych błędów wskazywanych
podczas kontroli realizowanych przez
GIODO. Spośród całości danych osobowych, UODO wyróżnia dane wrażliwe,
które powinny być szczególnie chronione.
Są to między innymi dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, dane o stanie zdrowia, nałogach
i życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań i orzeczeń o ukaraniu. Wobec
wyłaniającego się obrazu stanu ochrony
danych osobowych w polskich sklepach
internetowych, należy się cieszyć, że tylko
nieco ponad 2% z tych sklepów wymaga
od klientów podania danych wrażliwych.
Zastanawiający jest fakt, że tylko 51%
sklepów ocenia, że centrum danych
(serwerownia), w którym znajduje się
serwer lub serwery obsługujące sklep,
są dobrze zabezpieczone przez pożarem, włamaniem czy problemami z zasilaniem. Czyżby 49% polskich serwisów
e-commerce nie było pewnych jakości
usługi, z której korzystają i centrum danych, któremu powierzają bezpieczeństwo
własnego biznesu? Dodatkowo brak zabezpieczeń przed zagrożeniami fizycznymi
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i środowiskowymi naraża właściciela sklepu na konsekwencje wynikające z UODO.
Jedynie 40% sklepów tworzy kopie bezpieczeństwa danych znajdujących się na
serwerze przynajmniej raz w tygodniu
i przechowuje je w bezpiecznym miejscu
(np. w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer). Czyli w przypadku awarii serwera lub zdarzenia losowego
omówionego powyżej (pożar, powódź)
60% sklepów straci dane o zamówieniach
i towarach przynajmniej z ostatniego tygodnia. Brak kopii zapasowych przechowywanych w bezpiecznym miejscu stanowi
również naruszenie przepisów znajdujących się w UODO.
Każda osoba, która ma styczność z danymi osobowymi klientów sklepu, powinna
posiadać pisemne upoważnienie do korzystania (przetwarzania) z tych danych
w ściśle określonym zakresie. Powinna zostać również przeszkolona i być świadoma
konieczności ochrony danych osobowych
klientów. Dzieje się tak tylko w przypadku 35% sklepów internetowych. Rodzi się
więc pytanie, czy pracownicy pozostałych
65% polskich sklepów internetowych podejmują jakiekolwiek aktywne działania,
by ograniczyć dostęp osób niepowołanych do danych osobowych klientów?
Zgodnie z UODO wymagane jest, by właściciel sklepu internetowego był w stanie
określić, jakie akcje na danych osobowych
klientów były wykonywane (przez osoby obsługujące sklep oraz przez samych
klientów). Oznacza to, że każdy z pracowników powinien używać indywidualnego identyfikatora użytkownika (loginu)
i hasła, które nie będzie znane pozostałym
użytkownikom. Taka sytuacja ma miejsce jedynie wśród niecałych 55% sklepów
internetowych. W pozostałych sklepach
wykorzystywane jest jedno konto, np.
„admin” lub „administrator”. Pomijając
wymagania UODO, możliwość weryfikacji kto i kiedy zmodyfikował, np. szczegóły
zamówienia, może mieć istotne znaczenie
przy wyjaśnianiu reklamacji. Oczywiście
problem nie występuje, jeśli dostęp do
panelu administracyjnego sklepu i całego
oprogramowania, na którym działa sklep,
ma dostęp wyłącznie jedna osoba, lecz jest
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W jaki sposób chronione są dane osobowe klientów w uzależnieniu od stażu sklepu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Treść poszczególnych odpowiedzi znajduje się przy wykresie do odpowiedzi na pytanie:
W jaki sposób chronione są dane osobowe klientów sklepu?
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to mało prawdopodobne w firmach większych niż 5 osobowe, a w ich przypadku
aż 33% nie stosuje indywidualnych haseł.
Tylko w 17% sklepów internetowych hasło
do panelu administracyjnego sklepu jest
zmieniane przynajmniej co 30 dni. Wobec
nagminnego braku szyfrowania połączeń
w sklepach internetowych i ostatnich głośnych przypadków wycieku baz haseł, brak
świadomości, że okresowa zmiana haseł jest
potrzebna do zapewnienia bezpieczeństwa
samego sklepu jak i danych jego klientów
jest niepokojącą wiadomością. Dodatkowo
to UODO nakłada wymóg zmiany haseł
nie rzadziej niż 30 dni i dodatkowo stosowania haseł składających się z kombinacji
małych i wielkich liter oraz cyfr.
W wyższym stopniu chronią również przetwarzane dane osobowe. Taką samą zależność można zaobserwować w przypadku
sklepów dużych, generujących wysoki
miesięczny obrót. W tym przypadku najprawdopodobniej potrzeba wprowadzenia
polityk i procedur wynikała bezpośrednio
z potrzeby sprawnego działania dużego
podmiotu. Interesująca jest również obserwacja, że sklepy sprzedające komputery
i podzespoły elektroniczne w widocznie
wyższym stopniu dbają o bezpieczeństwo
- wynika to z pewnością z większej świadomości, że zapewnienie ochrony jest
konieczne oraz umiejętności wykonania
przynajmniej części wymaganych prac samodzielnie.
Reasumując, ponad 90% sklepów działa z naruszeniem przepisów ustawy,
a w szczególności odnośnie przetwarzania tylko niezbędnych danych osobowych,
usuwania zbędnych danych i prowadzenia
dokumentacji związanej z ochroną danych
osobowych oraz tworzenia kopii zapasowych i częstotliwości zmiany haseł.

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

wersja pełna

W jaki sposób chronione są dane osobowe klientów w uzależnieniu
od wielkości miesięcznej sprzedaży sklepu?
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
[%] 0

10

n = 616

20

30

40

50

60

70

80

47,8

2.

31,0
32,0

3.

4,7
8,4

58,5
54,7

40,6

0,9
2,0
4,7
47,4
47,1

7.

27,2

8.

30,0
34,7

9.

42,4

69,8
61,3

43,4
50,2
51,9

10.

71,7

14,1
17,8
21,7

11.

12.

54,0

24,5
23,0
22,6

5.

6.

100

87,8
85,5
84,0

1.

4.

90

3,3
1,7
2,8
do 10.000

10.000 - 100.000

powyżej 100.000

Treść poszczególnych odpowiedzi znajduje się przy wykresie do odpowiedzi na pytanie:
W jaki sposób chronione są dane osobowe klientów sklepu?

Wraz ze stażem sklepów oraz wzrostem ich przychodów sytuacja ochrony danych osobowych ulega stopniowej
poprawie, co pozwala sądzić, że za kilka lat większość sklepów internetowych w Polsce będzie
w znacznym stopniu spełniała wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
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1-9 Przyszłość e-Handlu w Polsce
Internet, a wraz z nim e-Handel jest bardzo młodą dziedziną życia i gospodarki, dlatego ulega on wręcz rewolucyjnym
przemianom. O dynamice zmian na tym
rynku świadczy chociażby coroczny kilkudziesięcioprocentowy przyrost jego wartości. Obserwatorom wydaje się czasem, że
coś na nim już okrzepło i zdobyło solidną
pozycję, gdy nagle pojawia się nowe rozwiązanie lub pomysł i cała sytuacja ulega
zmianie.
Bez wątpienia jednym z takich wydarzeń
w ostatnim czasie było pojawienie się serwisu społecznościowego Nasza-klasa.pl, którego popularność niemalże eksplodowała
z miesiąca na miesiąc. Co jest dość ciekawe,
serwis ten nie wniósł w zasadzie żadnych
nowych rozwiązań, a przed nim było już
kilka podobnych portali w tym sławny na
całym świecie Facebook.com, który działa od roku 2004. Jaki związek ma Facebook.com czy Nasza-klasa.pl z e-Handlem?
Wystarczający jest taki, że tam są ludzie, ich
historie i emocje czyli idealne środowisko
dla spersonalizowanej sprzedaży online.
Zapewne będziemy mieli nie jeden raz
jeszcze okazję obserwować nagłe zwroty
akcji, wzloty i upadki dużych graczy oraz
spektakularne przejęcia. Największym
z nich podpowiemy tylko, że rynek e-Handlu w Polsce ciągle jeszcze będzie zasilany
nowymi konsumentami, dla których aktualni liderzy i ich marki będą tak samo znane jak marki start-up’ów. Wśród tych konsumentów będzie pokolenie w wieku plus
50, które ma największe zasoby finansowe
i powoli przekonuje się do Internetu. Będzie to też pokolenie obecnej młodzieży,
która co prawda zna doskonale Internet,
ale chodzi nieco innymi ścieżkami niż
wielkie korporacje.
Znaczących przetasowań na rynku e-Handlu w Polsce należy spodziewać się już
w najbliższym czasie, kiedy pojawią się na
nim bardzo znane marki Brick & Mortal,
Partner strategiczny

Partner branżowy

jak np. IKEA lub TESCO. Marki te testują
już Internet w Wielkiej Brytanii więc ich
debiut w Polsce jest tylko kwestią czasu.

(27,5% odpowiedzi w tej grupie), drugie
miejsce przyznając jednobranżowym sklepom specjalistycznym (25%). Pomiędzy
tymi dwoma grupami sklepów występują
największe rozbieżności co do prognoz
rozwoju rynku e-Handlu.

Kto ma największe szanse na zdobycie rynku e-Handlu w Polsce?

Większość sprzedawców wskazywała na wyspecjalizowane
jednobranżowe sklepy internetowe (36,5%), jako te rozwiązania do których należeć będzie
e-Handel w przyszłości.

Na specjalizację stawiają przede wszystkim większe firmy zatrudniające powyżej
10 osób, sprzedające wyłącznie w Internecie (50%). Co ciekawe, firmy o tym samym rozmiarze, ale sprzedające również
poza siecią, na pierwszym miejscu stawiają
sukces wielobranżowych platform i aukcji

Kto zdaniem sprzedawców ma największe szanse na zdobycie
rynku e-handlu w Polsce?
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Kto zdaniem sprzedawców zatrudniających ponad 10 osób ma największe
szanse na zdobycie rynku e-handlu w Polsce z podziałem na sklepy stricte
internetowe i posiadające stacjonarne placówki
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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Więksi wielokanałowi sprzedawcy, zwłaszcza Ci o krótszym
stażu w sieci, mocno wierzą w
przyszłość sklepów zintegrowanych z serwisami społecznościowymi oraz silną pozycję
sklepów należących do dużych
sklepów naziemnych brick &
mortar. Mniejsze szanse dają
sklepom prowadzonym przez
producentów. Najmniej wierzą
zaś w powodzenie sklepów,
których głównym wyróżnikiem
jest posiadanie wartościowych
treści na stronie.
Większe sklepy wyłącznie internetowe na
trzecim miejscu wskazują brick & mortar
oraz sklepy posiadające wartościowe treści.
Są zdecydowanie najbardziej sceptyczni co
do możliwości podbicia rynku przez sklepy
producentów czy też sklepy zintegrowane
z serwisami społecznościowymi, występuje również tu lekka korelacja ze stażem (im
dłużej sklep istnieje, tym mniej stawia na
sklepy społecznośniowe).
Wynik aukcji i platform wielobranżowych
dla ogółu ankietowanych (21,8%) zastanawia w kontekście udziału tej grupy w całości obrotów polskiego e-Handlu.
Jak zdaniem sprzedawców będzie
wyglądała przyszłość handlu elektronicznego w Polsce?
Poniżej prezentujemy kilkadziesiąt z 327
wypowiedzi, jakich udzielili sprzedawcy
podczas badania. Kolejność wypowiedzi jest
przypadkowa.
Zachęcamy do wnikliwej lektury wszystkich
wypowiedzi, gdyż niosą one w sobie mądrość,
wiedzę i przeczucia praktyków handlu w sieci. Z pewnością wiele z tych przewidywań
sprawdzi się, a niektóre z nich już się dzieją.
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Kto zdaniem sprzedawców zatrudniających ponad 10 osób ma największe
szanse na zdobycie rynku e-handlu w Polsce z podziałem na sklepy stricte internetowe i posiadające stacjonarne placówki oraz w zależności od ich stażu
Źródło: Sklepy24.pl, 2009
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1. Maciej Chajdys
Rynek zostanie podzielony na platformę aukcyjną Allegro i duże Multisklepy typu Merlin, Agito, które sukcesywnie z napływem kapitału będą powiększać się o nowe działy DiY,
zabawki. Niewielki, lecz stały udział będą
miały sklepy specjalistyczne i producentów,
gdzie mnogość i unikalność produktów stanowi znaczącą barierę dla multi sklepów. Do
walki włączą się też internetowe odziały hipermarketów na zasadzie wirtulanego hipermarketu. Ta tendencja będzie miała miejsce
zarówno w branży DiY, tak jak ma to miejsce
w Niemczech, jak i wśród hipermarketów
z żywnością. Całość rynku już nie będzie rosła tak dynamicznie jak dotychczas. Najwyżej 50% rocznie. Za to wzrost wśród pewnych
grup wiekowych konsumentów (np. powyżej
40 roku życia) będzie znaczny. W związku
z tym produkty dedykowane dla tych kientów będą rosły szybciej w stosunku do innych grup. Cała branża wciąż ma wielkie
pole do popisu.
2. Max Cyrek
Z czasem w sklepach pojawią się wirtualni
e-sprzedawcy, którzy np. przy pomocy videokonferencji będą pomagać nam w wyborze produktów - zakupy w sklepie staną

się dla zainteresowanych w pełni interaktywne. Poza tym e-handel będzie szedł
w stronę, w jaką podążył już amazon - dopasowanie prezentowanych produktów w
sklepach do potrzeb, charakteru, wieku,
preferencji, płci, zawodu klienta. Na podstawie gromadzonych danych przez sklepy, po wejściu klienta sklep sam dostosuje
swoją ofertę dla konkretnego klienta, co
akurat jest niemożliwe w sklepach tradycyjnych. Możliwe, że firma Google będzie
udostępniać sklepom poprzez swoje API
możliwość częściowego identyfikowania
klienta i na podstawie historii odwiedzanych stron czy wyszukiwanych informacji, sklepy korzystające z takiego API będą
w stanie przygotować jak najlepszą ofertę
dla odwiedzającego sklep. Minusem dla
internautów (a plusem dla sklepów) tego
wszystkiego będzie z pewnością coraz to
mniejsza prywatność i anonimowość internautów w sieci.
3. Kinga Czernik
Mam nadzieję, że za kilka lat na rynku
wiodącą rolę będą odgrywały sklepy prezentujące wysoki poziom prezentacji towaru - bardzo dobrej jakości zdjęcia, wyczerpujące opisy i dane techniczne. Sklepy
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tworzone będą przez profesjonalne firmy,
a nie „dziergane” na kolanie w darmowym
oprogramowaniu. Mam nadzieję, że towary
sprzedawane nie będą odbiegały od zdjęć
wyglądem ani jakością, a dostawy będą realizowane w ciągu 2-3 dni (choć przyjemnie
jest się wyróżniać i słyszeć „Już jest przesyłka? Przecież wczoraj po południu złożyłam
zamówienie.”). Mam nadzieję, że klienci
wymuszą również konkurencję pomiędzy
firmami w jakości obsługi klienta - doradztwie, pomocy, reklamacjach, a „skarbówka” ograniczy nieuczciwych sprzedawców.
Aby e-handel w Polsce zaczął być poważnie
traktowany, do takiego wyglądu i jakości
powinny dążyć sklepy. Pewnie większość
właścicieli na spotkaniach biznesowych
spotyka się z lekkim lekceważeniem środowiska po usłyszeniu, że działa tylko w sieci.
Ale proszę spojrzeć na Amazon. Marzy mi
się, aby tak za kilka lat wyglądało 80% sklepów internetowych w Polsce, ale pewnie
to tylko wishful thinking. W każdym razie
my taki postawiliśmy sobie cel i realizujemy go od pierwszego dnia istnienia w sieci.
A czy sklepy będą połączone z serwisami
społecznościowymi, czy nie, czy będą podczepione do n-k, facebook’a, twitter’a, to
już sprawa drugorzędna. Najpierw trzeba
poprawić ich jakość. Samym serwisem na
długą metę niewiele się zmieni. Allegro to
oddzielny temat wymagający uregulowania, co również ma niebagatelny wpływ na
przyszłość polskiego e-handlu.
4. Agnieszka Richter
Handel elektroniczny zarówno w Polsce,
jak w innych krajach, ma duża przyszłość,
co z roku na rok potwierdzają rosnące obroty w moich sklepach i mam nadzieję,
ze ta tendencja się nie zmieni :) Polacy są
coraz bardziej zabiegani, mają coraz mniej
czasu (i ochoty ) na tradycyjne zakupy.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (brak czasu), matki opiekujące
się dziećmi (uwiązane w domu), osoby
z mniejszych miejscowosci (taniej wychodzi zamowić przez Internet niż jechać do
dużego miasta na zakupy, przez co dodatkowo tracą cały dzień), osoby niepełnosprawne oraz wiele instytucji, często korzystają z tej formy zakupów.
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Przeważnie sklepy internetowe mają dużo
większy wybór produktów oraz niższe ceny
niż sklepy stacjonarne. Dodatkowo zakupy
w sklepach internetowych można robić o
dowolnie wybranej porze, przez 7 dni w
tygodniu. Dużo zamówień przychodzi w
godzinach późnowieczornych, po zakończeniu dnia pracy, podaniu obiadu, kolacji,
położeniu dzieci do snu i skończeniu prac
domowych. W przypadku moich sklepów
ok. 80% kupujących, to kobiety, stad zapewne taka statystyka ;) Chociaż panom tez się
zdarza zamawiać w godzinach nocnych. Na
pewno też bardzo wzrosło zaufanie klientów do zakupów przez Internet, chociaż
nadal prawie połowa z nich wybiera dużo
(!!!) droższą przesyłkę płatną przy odbiorze.
Obszerna oferta, dostępność produktów,
szczegółowe opisy i dobre zdjęcia, indywidualne traktowanie każdego klienta, support mailowy oraz sprawdzona marka sklepu (reklama jednej pani - drugiej pani czyni
cuda!), to podstawa sukcesu w tej branży.
5. Tomek Sprzączkowski
1. Allegro, później długo nic, następnie
e-sklepy sieci handlowych równorzędnie
z e-sklepami wielobranżowymi i na końcu sklepy branżowe. Gdzieś w to wszystko
wplecione porównywarki.
2. W dużych aglomeracjach ruszy w końcu e-handel sieci handlowych typu Tesco.
3. Małe aglomeracje i wsie zwiększą w masie zakupy via Internet, równoważąc w ten
sposób mały wybór produktów i konkurencji na lokalnym rynku.
4. Nadal będzie obowiązywało „polskie”
nieprzywiązywanie się do marek. Nadal
podstawowym kryterium wyboru będzie
cena produktu lekko „podszyta” jakością
świadczonych usług.
5. Jeszcze długo nie będzie (w masie) pozycjonowania długiego ogona, a jedynie
wybranych, często nawet nie do końca
sprawdzonych fraz kluczowych.
6. W zakresie e-reklamy nadal będzie królował Googlowy AdWords.
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6. Monika Górska
Moim zdaniem przyszłość handlu w Polsce będzie wyglądała „RÓŻOWO”. :) Oblicze Polski kształtują nowe pokolenia,
które niosą ze sobą nowe style muzyki, ubrania, myślenia i funkcjonowania.
Internet staje się nieodłączną częścią życia
tychże młodych ludzi, to oni udzielają się
na forach, kafeteriach, portalach społecznościowych, itd. To oni przenoszą własne
nawyki do świata wirtualnego, gdzie zawierają przyjaźnie, szukają porady, robią zakupy, rezerwują wycieczki lub wczasy, itp.
To tylko kwestia czasu, aby Polacy w większej ilości korzystali z handlu elektronicznego.
7. Jacek Michałowski
Przyszłość e-handlu w Polsce będzie należeć do sklepów wyspecjalizowanych, reagujących szybko na potrzeby wąskiej grupy
klientów. Sklepy takie będą musiały zadbać
o wartość dodaną produktów, które oferują.
Produkty, które są nośnikiem usług, których
wymaga zaspokojenia klient, będą coraz lepiej dopasowane do rosnących wymagań
klienta. Właściciele sklepów będą musieli
stworzyć warunki do utworzenia się wokół
sklepu społeczności związanych z produktami danej firmy. Klient będzie bardziej wymagający - nauka płynąca z kryzysu - będzie
dokładniej oglądał każdą wydaną złotówkę,
co jednak nie oznacza, że będzie kupował
produkty najtańsze. Klient będzie bardziej
rozważny w podejmowaniu decyzji. Warto więc zadbać o społeczność sklepu, żeby
pojawili się w tej grupie eksperci mogący
doradzić klientowi, jaki produkt wybrać, jak
zaspokoić potrzeby, a nawet pomóc klientowi w identyfikacji jego potrzeb. Sklepy
będą ułatwiać dialog pomiędzy sprzedawcą,
klientem a ekspertem. W proces tworzenia
oferty produktowej będą zaangażowani producenci, sprzedawcy, eksperci zewnętrzni
i klienci. E-sklepy będą żyć w dialogu ze
swoją wyspecjalizowaną społecznością. To
z jednej strony, a z drugiej będą e-hipermarkety, w których będzie „mydło i powidło”. Klient będzie bardziej anonimowy, a
produkt, który otrzyma, nie będzie dopasowany do jego potrzeb, ale będzie w bardzo
korzystnych cenach.
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8. Adam Świerk
Handel elektroniczny jest dopiero na etapie rozrostu swoich „macek” w kierunku
klientów. Jako właściciel 3 sklepów stacjonarnych musiałem je zamknąć w 2008
roku, ponieważ 80% klientów, którzy przychodzili do sklepów, mówiło: „Sprawdzimy
jeszcze ceny w Internecie”. I tak moje 3 sklepy splajtowały. W chwili obecnej prowadzę
handel przez Internet i uważam, że od razu
trzeba było wybrać tę drogę zarobkowania. Odbijam się od strat w stronę zysków.
To dopiero początki, ale widzę pozytywne
rezultaty handlu przez Internet.
9. Mateusz Chłodnicki
Handel elektroniczny w Polsce już niebawem zacznie przechodzić olbrzymie
przeobrażenia. Już za parę lat zakupy robione przez przenośne urządzenia będące
hybrydą smartphone’ów i netbooków nie
będą niczym dziwnym. Wyobraźmy sobie
sytuację, w której idziemy sobie w mieście
i widzimy coś, co nam się podoba. Robimy
danemu przedmiotowi zdjęcie. Specjalna
aplikacja będzie umożliwiała znalezienie
na podstawie zdjęcia podobnych przedmiotów dostępnych w sprzedaży w Internecie i natychmiastowego porównania
ofert i zamówienia. Dzięki serwisom płatności zintegrowanym z naszymi kartami
kredytowymi (jak paypal) będzie możliwe
błyskawiczne zapłacenie za zakup jeszcze
w tym samym momencie (będąc na ulicy,
chwilę po zrobieniu zdjęcia), nie wyjmując
nawet karty kredytowej z portfela. Szyfrowane połączenie, logowanie za pomocą hasła i płatność wykonana.
Dynamiczny rozwój handlu w Polsce jest
oczywistą oczywistością i dzięki nowatorskim pomysłom naszych e-przedsiębiorców oraz zdolnych informatyków
i programistów, nasz rynek internetowy
będzie rozwijał się i zwracał na siebie coraz
większą uwagę inwestorów zagranicznych.
Ludzie nabiorą coraz większego zaufania
do płatności i zakupów w Internecie wraz
z dorastaniem pokolenia informacyjnego,
które wkracza aktualnie w dorosłe życie i w
coraz większym stopniu wykorzystuje Internet do zaspokajania wszelkich potrzeb.
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10. Sławomir Pająk
Wszyscy twierdzą, że będzie się rozwijał
i mam taką nadzieję. Jak będzie do końca, zweryfikuje klient, który jest co raz
bardziej wymagający i który chce czuć się
bezpiecznie w e-handlu. Problem stanowią
niezarejestrowane lub też bardzo małe firmy, które oferują produkty w sposób nieuczciwy, albo też go w ogóle nie posiadając.
Co rok słyszy się o oszustach internetowych, a to pociąga za sobą ograniczone
zaufanie klienta. Myślę jednak, że dzięki informatyzacji społeczeństwa branża
e-handlu będzie się rozwijała znacznie
szybciej niż tradycyjny retail.
11. Wiktor Woźniak
Przyszłość eHandlu należy do wąsko specjalizowanych, branżowych sklepów specjalistycznych, które, posiadając produkt
unikalny w szerokim asortymencie i dobrej cenie, docierają do najdalszego zakątka kraju, dzięki czemu klienci nie muszą
jeździć do dużych miast w poszukiwaniu
towaru. Jednocześnie będzie ewaluować
logistyka i płatności, aby przesyłki docierały błyskawicznie i nienaruszone. Powstaną
specjalizowane firmy kurierskie, które będą
obsługiwać tylko sklepy internetowe, oferując nowoczesną usługę śledzenia stanu
realizacji przesyłki oraz usługi dodatkowe
(mailing, pozycjonowanie, infolinia, porady itd.) Systemy B2B pozwolą sklepom
zmniejszać stany magazynowe i inwestować w wizerunek i funkcjonalność systemu
sprzedaży. Elektroniczne płatności będą
działać na zasadzie kredytu kupieckiego
udzielonego zaufanemu klientowi, który
raz w miesiącu dostanie zbiorczą fakturę do
zapłacenia. Sklepy specjalizowane będą się
integrować w platformie sprzedaży (typu
elektroniczna galeria handlowa), które to
będą pełnić rolę operatora płatności.
12. Zuzia Cyba
Z całą pewnością e-handel będzie zdobywał
coraz więcej zwolenników. Przede wszystkim trzeba zwrócić tutaj uwagę na fakt,
że tradycyjny handel ograniczony jest w czasie, zakupy internetowe nie! Nawet po bardzo ciężkim dniu można spokojnie usiąść

wersja pełna

w zaciszu domowym i znaleźć coś tylko dla
siebie wśród imponującej oferty sklepów.
Największym zagrożeniem dla wszystkich
sklepów jest brak zaufania klientów i potencjalnych klientów. Na rynku pojawia się coraz więcej sklepów i platform handlowych,
więc potencjalny klient boi się oszustów,
których liczba również, niestety, wzrasta.
Dlatego największa szansą dla sklepów jest
budowanie zaufania wśród klientów. Trzeba również pamiętać, że Internet jest bardzo zmiennym medium, które rozwija się
w zawrotnym tempie, dlatego firmy o tradycyjnym podejściu do biznesu nie utrzymają się na nim. Tutaj mają szansę ludzie
kreatywni, otwarci na wszelkie zmiany.
Takie sklepy mają przyszłość w e-handlu.
Biorąc pod uwagę rozwój e-handlu, można śmiało pokusić się o stwierdzenie,
że za kilka lat ten sposób robinia zakupów
zdominuje rynek, a tradycyjne sklepy będą
stanowiły jedynie dodatek do prowadzonej
działalności. Już dziś można zaobserwować
zwiększenie średniej wiekowej osób kupujących w ten sposób. Coraz starsze osoby
wolą zakupy przez Internet, coraz częściej
kupują i nie boją się tego. Największym
problemem na dzień dzisiejszy jest problem kosztów przesyłki, które nieustannie
rosną. Firma, która znajdzie sposób na
obniżenie tych kosztów, z całą pewnością
zrobi dobry interes.
13. Adam Buraczyński
Przyszłość
handlu
elektronicznego
w Polsce, moim zdaniem, jest pomyślna.
Świadczy o tym odczuwalny przez naszą firmę wzrost zainteresowania i coraz
większa rzesza klientów. Muszę wspomnieć, że nie jesteśmy wielką platformą sprzedaży, a małą firmą, która dzięki
e-handlowi w tym roku rozwinie się
o sklep stacjonarny wraz z większym zapleczem magazynowym. Zaczynaliśmy
od ograniczonej ilości towaru, w tym momencie mamy magazyn i 70% zamówień
realizujemy bez opóźnień czasowych,
co jest w Internecie bardzo ważne - klient
nie lubi czekać na zakupy- jeśli nie czekał
za długo, to na pewno powróci. Cały czas
nasza działalność pozwala nam się rozwijać. Sklep internetowy jest rzeczą, na którą
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na razie stawiamy w planach zawodowych
na przyszłość i mamy nadzieję, że to się
nie zmieni. Również raporty, które miałem
przyjemność czytać, wskazują, że przyszłość polskiej sprzedaży internetowej jest
jasna - wzrośnie ilość sklepów i ich klientów. Nastały takie czasy, że nie można odcinać się od tej formy sprzedaży, trzeba być
elastycznym i otwartym na różne kanały
sprzedaży, bo inaczej klienci wybiorą zakupy u konkurencji z ogromną (nieograniczoną) ofertą internetową, a nie tylko sklepu stacjonarnego z ograniczoną (czterema
ścianami) ofertą towarową. Ja sam jestem
klientem licznych sklepów internetowych,
najchętniej niekupowałbym w żaden inny
sposób - czekam na sklep ogólnospożywczy obsługujący cały kraj i może spełni się
wtedy moje życzenie. Tak jak inni klienci
(w tym moi) chętnie oszczędzam czas,
zdrowie i nerwy, jakie musiałbym stracić
podczas zakupów w sklepach tradycyjnych - na przykład na poszukiwanie interesującej mnie rzeczy. Wpływ na świetlaną
przyszłość handlu elektronicznego będzie
też moim zdaniem miał fakt, że coraz to
młodsze pokolenia zaczną samodzielnie
dokonywać zakupów - aktualnie wiele starszych osób, niestety, nie potrafi posługiwać
się Internetem na tyle, by móc dokonywać
w nim zakupów. Za kilkadziesiąt lat praktycznie każdy Polak będzie poruszał się
sprawnie w Sieci, więc nastąpi naturalny
wzrost liczby klientów.
14. Edyta Gortat
W Polsce jest to cały czas kanał sprzedaży, który jest na etapie rozwoju. Głównym
chyba problemem jest zaufanie i strach
przed oszustwem. Powstało bardzo dużo
sklepów fikcyjnych, które powstały po to,
by po prostu oszukać klienta, po czym znikały jak kamfora. One też bardzo negatywnie wpływały i nadal wpływają na rozwój
tego kanału sprzedaży. Bardzo potrzebne
są ogólnopolskie serwisy informacyjne,
porównawcze w celu budowania zaufania
klienta. Zgłoszenie sklepu na takim portalu na pewno pozytywnie wpływa na zaufanie, na pewno pozwala klientowi szybciej
zlokalizować i porównać towar, zarówno
pod względem finansowym, jak i jakoPartner strategiczny
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ściowym, jak również przekonać Się co do
jakości świadczonych przez niego usług.
Niewątpliwie kanał sprzedaży internetowej
wymaga jeszcze w Polsce większego zaangażowania niezwiązanych bezpośrednio
z prowadzeniem sklepów internetowych
osób. Jest na pewno rozwojowy, a w dobie
tak wzrastającego postępu technicznego
jak i intelektualnego nastąpić to może bardzo szybko. Jest na pewno bardzo wygodny, bo nie ruszając się z domu, w przeciągu kilku mintut możemy towar zamówić
w dość dobrze prosperujących sklepach i
już w przeciągu 24 h mieć go w domu. Jedyną rzeczą, jaką musimy tylko zrobić, to
po prostu zaufać.
15. Mateusz Matula
E-hanel nigdy nie wyprze tradycyjnego
handlu, ale na pewno w najbliższych latach
będziemy świadkami b. dynamicznego
wzrostu spowodowanego głownie przełamywaniem barier psychicznych ludzi
przed strachem kupowania w sieci. Duże
znaczenia ma tutaj profesjonalizm sklepów - jak ktoś się w koncu odważy i kupi
cos w jednym sklepie, i zostanie dobrze obsłużony, to łatwiej mu będzie podjąć decyzję o kupnie w innym. Ludzie starsi nadal
bedą mieli kłopoty z kupowaniem, ale, po
pierwsze (brutalnie) będą wymierać), a po
drugie, będą korzystać z pomocy dzieci /
wnuków, a co za tym idzie również staną
się klientami e-handlu. Wśród osób młodych kupowanie w sieci to prawie że ‘moda’.
A młodzi będą dorastać, zaczną zarabiać,
a co za tym idzie jeszcze więcej wydawać
w sieci :) Co więcej, obecny kryzys, według
mnie, jest dobry dla e-sklepów, bo ludzie
zaczynają liczyć każdą złotówkę i szukają
najtańszych okazji, a te, jak wszyscy wiemy,
najłatwiej znaleźć w Internecie. Tak więc
prognoza optymistyczna - nic tylko zakasać rękawy i handlować :)
16. Kasia Kijas
Wydaje mi się, że handel w Polsce rozwija się dwoma ścieżkami - z jednej strony
przykład Allegro pokazuje rozwój dużej
platformy, sklepu - parasola, który ogarnia
wszystkie branże - klient może wszystko
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znaleźć w jednym miejscu, godzi się na
różne koszty i warunki dostaw, bo należy
to do założenia tego typu serwisu. Obok
sprzedaży rozwija się tam specyficzna społeczność użytkowników - sprzedawców.
Z drugiej strony inne serwisy - sklepy, który miały pomysł rozwoju zintegrowanych
zakupów dzielą swoją sprzedaż na małe,
specjalistyczne sklepy, ponieważ klienci
mają większe zaufanie do sklepów specjalistycznych. Duże sklepy, które wychodząc ze swojej branży chciały rozszerzać
asortyment, też powoli wycofują się z tej
strategii. Brak jeszcze na polskim rynku
kilku dużych sklepów, które są powszechnie znane, które mają szeroki asortyment.
Jest bardzo duże rozdrobnienie, co widoczne jest we wszystkich badaniach polskich
sklepów internetowych. Powstaje wiele
nowych sklepów, część zamyka się. Walka
o wzmocnienie pozycji liderów i określenie
kierunku rozwoju poszczególnych sklepów/ platform będzie trwało jeszcze 2-3
lata. To czas, który pozostał na zdobywanie
rynku dla dużych. Dla mniejszych, którzy
mają swoje nisze, to dobry czas na poszerzanie swych rynków, bo ciągle przybywa
internatów, którzy stają się klientami sklepów internetowych i nabierają zaufania do
zakupów przez Internet.
17. Agnieszka Fiuk
Największym problemem w sprzedaży internetowej jest nadal małe zaufanie klientów do tego typu zakupów. Nasza oferta skierowana jest do rodziców,
ludzi młodych a dzięki wspieraniu się od
3 miesięcy sklepem stacjonarnym, widzę,
że niestety zaufanie zostało mocno nadszarpnięte przez upadające sklepy, przez
afery z - wydawałoby się - dobrymi sklepami, które naciągały klientów. Poza tym,
mam świadomość, że największą moją
konkurencją są wielobranżowe sklepy internetowe, które, tak jak markety, mają
większą siłę przebicia, zarówno u dostawców (przy negocjacjach kontraktów, jak
i u klientów, którym wygodniej dodać do
koszyka oprócz książki i płyty jeszcze mydło i farby dla dzieci. W związku z tym,
aby być konkurencją, stawiamy na wiedzę,
jakość obsługi klienta, atmosferą w sklepie
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stacjonarnym, dzięki czemu klienci się do
nas przywiązują. Czasami przychodzą tylko porozmawiać a niekoniecznie dokonywać zakupów. Szanujemy takie wybory, bo
dzięki temu... za jakiś czas wracają do nas.
Siłą więc tu jest nasz profesjonalizm:) Niestety, w dłuższym okresie raczej z wielkimi
molochami internetowymi nie będziemy
mieli szans - to tak, jak z księgarniami
w filmie ,,Masz wiadomość” - klienci znali od dziecka księgarnię za rogiem, ale gdy
parę metrów dalej powstała megaksięgarnia, mały sklep upadł. Zwyciężyła cena
książek, profesjonalizm, niestety, nie zawsze idzie z tym w parze. Pozostaje mi więc
mieć nadzieję, że markety internetowe pozostawią moją niszę (artykuły plastyczne
dla dzieci) na razie w spokoju:)
18. Marcin Sienko
W przyszłości sklepy internetowe powinny
uzyskiwać zgodę na prowadznie tego typu
działalności, np. dobre byłoby rozwiązanie
„dwa w jednym”, czyli certyfikat SSL do
szyfrowania połączeń, gwarantujący nie
tylko bezpieczeństwo danych ale i to, że
„za sklepem” jest podmiot, który prowadzi
zarejestrowaną działalność i robi to odpowiedzialnie oraz ma w cerytifkacie ma wpisane również e-handel (lub coś w tym stylu). W razie potrzeby taki certyfikat zawsze
można unieważnić w kilka minut, a gdyby
był on „wymagany” jako „wbudowany”
w system sklepu, tak jak np. wymagania co
do rejestracji kas fiskalnych, to wszystko
wyglądałoby wiarygodniej.
19. Wojciech Karkowski
Przetrwają najlepsi, niekoniecznie najwięksi. Będą pojawiać się sklepiki „jednoroczne”,
próbujące zdobyć klientów niskimi cenami,
a kiedy dojdą do wniosku, że się nie opłaca,
znikną (z kasą swoich klientów). Zagrożeniem będą zagraniczne sklepy wchodzące
na nasz rynek z dobrą ofertą.
20. Grzegorz Rękosiewicz
Handel elektroniczny z pewnością będzie
w dalszym ciągu przejmował rynek należący do tej pory do handlu tradycyjnego.
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Będzie stawał się bardziej powszechny.
Sądzę, że z czasem stanie się na tyle dominujący, że tradycyjne sklepy będą czymś
luksusowym (może z wyjątkiem segmentu
artykułów spożywczych). E-sprzedawcy
będą dążyli do tego, by zrobienie zakupów
przez Internet było tak proste jak... pójście
do sklepu. Wraz z upowszechnianiem się
e-handlu zmaleją koszty przesyłek, co dodatkowo umocni sklepy handlujące w sieci.
Być może powstaną jakieś nowe formy
działalności, które ułatwią zakupy przez
Internet lub wykorzystają okazję do zarobku, np. zamiast osiedlowego sklepiku
- punkt odbioru zakupów internetowych.
Jeśli chodzi o dotarcie do klienta, sądzę,
że największe szanse mają sklepy o wąskiej
specjalizacji, niewykluczone jednak, że
będą łączyć się w platformy, pasaże, których przemierzanie będzie przypominało
tradycyjną „wycieczkę” do centrum handlowego.
21. Adriana Miler
Moim zdaniem wiodącą rolę odgrywać
będą e-sklepy powiązane z fizycznymi
sklepami, mającymi podręczny magazyn.
Warunkiem powodzenia będzie towar dostępny „od ręki” , szybka realizacja zamówień oraz wysoka kompetencja sprzedawców będących jednocześnie profesjonalnie
przygotowanymi doradcami. Myślę, że
e-handel zajmie ok. 35-40% ogólnego handlu w Polsce. Warunkuje to coraz większe
zaufanie do zakupów w sieci , brak czasu klientów oraz szeroki dostęp do usług
internetowych i niższe ceny produktów
w sieci.
22. Tomasz Urlik
Przyszłość sklepów internetowych rysuje
się dosyć wyraźnie, przynajmniej w branży
mojego sklepu (Dom i Ogród). Przetrwa
i rozwinie się tyko kilka najlepszych sklepów. Konkurencja wymogła na Dostawcach sklepów konieczność podpisywania
umów lojalnościowych. Dostawcy produktów wybierają obecnie tylko najlepsze
bądź najlepiej rokujące sklepy do współpracy i one dostają najlepsze warunki
współpracy. Pozostałe maja małe szanse
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na rynku e-commerce. Takie postępowanie spowodowane jest obniżaniem cen
przez nieuczciwe sklepy i osoby prywatne
(Allegro). Drugim , ważnym czynnikiem
jest dostępność towaru w sklepie. Tylko
sklepy z dużym magazynem przetrwają
walkę z konkurencją. Reasumując: małe
sklepy internetowe bez magazynu i stabilności dostaw oraz cen nie utrzymają się na
rynku e-commerce.
23. Anna Konarska-Przygoda
Rozwój handlu elektronicznego w Polsce
jest wobec procesów globalizacji handlu
i całej gospodarki raczej nieodwracalny. Handel za pośrednictwem Internetu
na szeroką skalę rozpoczął się niedawno,
jednak dynamika jego rozwoju i rola, jaką
zaczął odgrywać w gospodarce, są imponujące. W ciągu zaledwie kilku lat od momentu, kiedy sieć zaczęła być postrzegana
jako komercyjne narzędzie ułatwiające dotarcie z ofertą do klienta, okazało się, że jest
to jeden z największych fenomenów, jakie
zaistniały w biznesie. Upowszechnienie
Internetu doprowadziło do zasadniczych
zmian w marketingu i produkcji. Jako
nowy kanał dystrybucji Internet steruje
pojawianiem się nowych relacji z klientami, rozwojem nowych produktów i strategii usług, a także powstawaniem organizacji wirtualnych. Handel elektroniczny to
szereg szybko zauważalnych korzyści dla
firm. Umożliwia szybką wymianę informacji między organizacjami prowadzącymi
transakcje, prowadzi do obniżenia kosztów zakupu, skrócenia cyklu produkcji,
redukcji zapasów magazynowych, obniżenia kosztów marketingu i sprzedaży oraz
do bardziej efektywnej i wydajnej obsługi
klienta. Daje nowe możliwości i korzyści
sprzedającym i kupującym. Mimo pewnych ograniczeń wynikających ze specyfiki Internetu, niedoskonałości rozwiązań
prawnych czy barier psychologicznych
to kluczowy element nowej gospodarki.
Celem pracy uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego w Polsce jest przedstawienie dotychczasowego stopnia rozwoju
handlu elektronicznego oraz możliwości,
jakie niesie za sobą masowe wdrożenie
technologii informatycznych w polskich
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firmach. To próba udowodnienia tezy,
jak ogromną rolę odgrywa e-commerce
w przekształcaniu obowiązujących do niedawna reguł handlu, w odniesieniu zarówno do kontaktów biznesowych, jak również do handlu detalicznego on-line. Na
podstawie różnych koncepcji zastosowań
e-commerce w Polsce zaprezentowane jest
ogromne znaczenie propagowania Internetu i upowszechniania jego zastosowań.
Uwzględnienie roli tej technologii XXI w.
w strategiach mniejszych i większych firm
może mieć bowiem kluczowe znaczenie
dla ich pozycji rynkowej i długookresowych perspektyw rozwoju.
24. Grzegorz Jancewicz
Rynek e-handlu w Polsce saturuje się bardzo szybko. Myślę, że na rynku przetrwają
tylko większe podmioty, które mogą zagwarantować promocje, bonusy i inne dodatkowe korzyści, wynikające z zakupów w
ich sklepie internetowym. Zawsze jednak
pozostają luki otwarte dla nowych sklepów, które mogą obsługiwać daną niszę.
Mimo to uważam, że takie nisze prędzej
czy później także będą bardzo konkurencyjne i sytuacja będzie się miała tak jak w
pierwszym przypadku. Uważam także, że z
czasem będzie bardzo trudno wejść na rynek nowym podmiotom, nawet tym z dużym kapitałem. Trzeba pamiętać o nowych
użytkownikach polskiego Internetu, którzy podchodzą do sklepów internetowych
z dużą dozą ostrożności. Stare sklepy, które mają swoją rzeszę lojalnych użytkowników i dobre opinie, mogą liczyć na to, że
ich klientami zostaną osoby, które mają
podłączenie do Internetu krótki czas,
a rad zasięgają u znajomych i rodziny, która z Internetem i e-handlem spotkała się
wcześniej. Moim zdaniem, jeszcze bardziej widoczny stanie się trend otwierania
sklepów przez producentów danych produktów. To może spowodować trudności
niezależnych sklepów internetowych, które nie będą w stanie konkurować z firmą
producencką, która ma już wypracowaną
markę. Przeskok technologiczny (Internet
w telefonach komórkowych) i nowe kanały
dotarcia do klientów (np. serwisy społecznościowe) nie zmienią ludzi i żelaznych zaPartner strategiczny
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sad handlu. Podsumowując: konkurencyjność, konkurencyjność, konkurencyjność.
Na wszystkich przemianach w polskim
e-handlu na pewno skorzystają klienci.
25. Zbigniew Sedzikowski
Sklepy internetowe w XXI w., moim zdaniem, będą stanowić najważniejszy element
konkurencyjności i fachowości dla sklepów
konwencjonalnych. Internet dla rozwoju
społeczeństwa w XXI w, jest jak samochód
i samolot w wieku XX. Dzięki sklepom
internetowym wzrasta oferta dostępna dla
Klienta. Sądzę, że nowo powstające sklepy
internetowe w dobie postępującego kryzysu stawiają na jak największe zaangażowanie w optymalna obsługę Klienta. Branża
sklepów wysyłkowych w Polsce nie jest
jeszcze tak dobrze rozwinięta, jak w Europie Zachodniej, także ze względu na niską
jakość usług Kuriera - jeden z ważniejszych czynników identyfikacji ze sklepem.
Mam nadzieję, że w nastepnych latach tak
ważne elementy jak Dostawca Zamówienia
dla Klienta, Producenci opakowań do wysyłek, dojrzą wreszcie szanse rozwoju dla
siebie dzięki większej integracji ze sklepami. Jako źródło reklamy wspierającej sklepy
konwencjonalne - sklepy internetowe, pozycjonowanie domen, produktów, opisów,
dodatkowe prezentacje video na zewnętrznych hostach jak youtube.com to najtańsze
i najefektywniejsze w dzisiejszych czasach
rozwiązania. Sklepy internetowe nie mają
granic, każdy może zamówić czy zakupić z
dowolnego miejsca w świecie w dowolnym
sklepie w świecie!
26. Dominik Dębski
W momencie, kiedy rynek dojrzeje - mam
tu na myśli okres, w którym młodzi użytkownicy Internetu wejdą w etap poważniejszych życiowych decyzji - powstanie
więcej aplikacji i modeli sprzedażowych
dedykowanych ich rosnącym potrzebom.
Będzie to mniej więcej tożsame z chwilą,
kiedy ilość internautów w Polsce przekroczy 22 mln ludzi. W przyszłości (sklepy)
mogą zagrozić istnieniu wielkich marketów i pośrednio przyczynić się do rozwoju
drobnych przedsiębiorstw w Polsce. Kieru-
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nek ten jest naturalny, biorąc pod uwagę,
iż prowadzenie takowego sklepu połączone
z dobrą siecią dystrybucji okaże się tańsze
niż utrzymanie hal. W przyszłości jedyne,
co będziemy musieli robić, to tylko otwierać drzwi i odbierać zamówione towary,
nie musząc przy tym odwiedzać żadnych
urzędów i instytucji. Czy to nie piękne?
27. Tomasz Hołda
Niewątpliwie handel internetowy będzie
się rozwijał. Jednak o dotychczasowym
wzroście sprzedaży będzie można zapomnieć i to nie z przyczyn leżących po stronie sklepów (a tym bardziej po „kryzysie”,
który jest przyczyną wszystkich nieszczęść
łącznie z brakiem lata i podtopieniami,
tudzież powodziami w krainie Rumcajsa),
lecz z uwagi na: niezadowolenie kupujących z obsługi dostarczania przesyłek przez
firmy kurierskie, brak pewności transakcji
(kradzieże danych) oraz coraz częstsze pojawianie się fałszywych sklepów. Jeśli ostatnie dwie przyczyny mają mniejszy wpływ
na podjęcie decyzji przez potencjalnych
kupujących (co ma związek z wiekiem,
a raczej brakiem życia w erze „przed www”
kupujących oraz wzrostem świadomości
społecznej w tym zakresie), o tyle problem
terminowości dostaw (zwłaszcza w okresie
zakupów świątecznych) - moim zdaniem
- będzie decydującą przeszkodą na drodze
do utrzymania znacznego wzrostu udziału e-handlu. Nie można także zapominać
o zasięgu Internetu i kosztach jego posiadania - ale to tak często opisywany i poruszany temat, iż w tej kwestii nic nowego nie
mam do dodania.
28. Piotr Gajewski
Handel internetowy będzie się dynamicznie rozwijał. Kupowanie w Internecie
jest o wiele przyjemniejsze niż bieganie
po centrach handlowych i wyszukiwanie
towaru pośród tysięcy towarów na półkach. Poprzez kanał internetowy klient dostaje natychmiastowy i pełny dostęp do towarów, które bardzo często nie są dostępne
w sklepach tradycyjnych czy też sieciach
handlowych, z uwagi na to, że są to albo towary ekskluzywne, a wiadomo powszechPartner branżowy tematu

98

1-9 Przyszłość e-Handlu w Polsce

nie jest, że sieci handlowe najchętniej
sprzedają towary w cenie 19,99, albo towary, które produkowane są w Europie i innych rozwiniętych technologicznie krajach
i z powodu swojej jakości, a co za tym idzie
i ceny, nie są one sprzedawane przez sieci
handlowe i markety. Poza tym coraz większe upowszechnienie się szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz chęć „spróbowania” zakupów przez Internet (najczęściej
jest to Allego) przez wielu użytkowników
będą powodowały dynamiczny wzrost rynku e-handlu w najbliższych latach. Nie bez
znaczenia jest też fakt, że Internet pokonuje bariery wielkości miast i towary, które
w normalnych warunkach byłyby dostępne
tylko w dużych miastach, stają się dostępne „na wyciągnięcie ręki” dla mieszkańców
małych miejscowości oraz obszarów słabo
zurbanizowanych.
29. Michał Kabziński
Przyszłość handlu elektronicznego będzie
należeć do sklepów, które idą z duchem
czasu, zmieniają się, słuchając najnowszych
trendów, jak i przede wszystkim - opinii
Klientów. Sklepy, które wdrożą systemy
pomagające Klientom w wyborze produktu
(indywidualne podpowiedzi, rozbudowane
opinie samych klientów jak i sklepu), systemy opisu produktu - nie tylko pisemne,
ale także wizualne (audio + video), mają
największą szansę, by przetrwać i stać się
rozpoznawane. Jednym słowem - „innowacja”. Troska o Klienta, zapewnienie mu
poczucia bezpieczeństwa - od „Z” (zamówienie) do „D” (doręczenie), przez wszystkie etapy „P” (płatność),”O” (oczekiwanie),
„D” (oDbiór), „A” (zAdowolenie) :)
30. Michał Baranowski
Będzie to zintegrowana sieć bazodanowa
z wszystkimi udogodnieniami dla klienta, tzn. gdy klient ma potrzebę, wtedy:
- siada do komputera i wyszukuje na portalach społecznościowych najniższe ceny,
- sprawdza wiarygodność sklepu (które mamy nadzieję - będą lepiej zabezpieczone),

Partner strategiczny

Partner branżowy

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

- dokonuje zamówienia, wpłaca zadatek lub całą kwotę należności od sklepu,
-na drugi dzień cieszy się swoją zakupioną
zabawką.
W naszym mniemaniu wszystko będzie
można kupić przez Internet, nawet będzie
można składać zamówienia miesięczne na
produkty pierwszej potrzeby typu chleb,
masło, itp. Tak, jak to było kiedyś, gdy
codziennie mleko było w szklanych butelkach ze sreberkiem, tak teraz codzienne zakupy będzie dostarczał nam kurier.
Sklepy internetowe to przyszłość, ale zabezpieczanie tych sklepów to jest dalsza
przyszłość.
31. Jakub Ciesielski
Przyszłość handlu elektronicznego w Polsce
jest obiecująca. Technologie internetowe są
cały czas w rozwoju, a już widać, że jest to
rynek, na którym trzeba być. Tak, jak rozwija się technologia, tak należy się również
rozwijać z własnym biznesem. Oczywiście
trzeba dbać o klienta, bo dla niego jest to
też handel, ale on istnieje po drugiej stronie „barykady” i musi wybrać pomiędzy
firmą x czy y. Wygra ten, kto po pierwsze
będzie ze swoją marką w Internecie, a po
drugie spełni wszystkie jego wymagania.
Przyszłość będzie klarowna, ale tylko wtedy, jeśli się będzie dbać o wszystko, przede
wszystkim o rzetelność prowadzenia całej
gospodarki magazynowej oraz opisowej
sprzedaży produktów czy usług, nie zapominając o obsłudze klienta.
32. Piotr Krakowiak
Na rynku e-handlu przetrwają tylko pewni
dostawcy. W związku z dzikim obniżaniem
cen produktów w Allegro, a także rosnącą
liczbą oszustów, sprzedawcy będą poszukiwać nowych kanałów zbytu, a kupujący
pewnego partnera, któremu są w stanie
powierzyć swoje pieniądze. Potrzebując
zaufania, będą korzystać z tego, co już doświadczyli. Czegoś, co jest pewne i stałe.
Zamawiając wirtualny towar, obdarzają zaufaniem sprzedawcę. Wystarczy, aby tylko
raz mieli problemy z otrzymaniem przesyłki i automatycznie tę opinię przekłada-
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ją na inne sklepy. Dlatego tak ważne jest
budowanie zaplecza w postaci serwisów,
gdzie inni mogą polecić czy zaproponować
rozwiązania. Kogoś, kto będzie jak dobry
kolega z ławki i stwierdzi „tak, to jest to, ja
im zaufałem”. Do tego gwarancja szybkiej
wysyłki, a wszystko dopełnione logo oryginalnego produktu.
33. Agnieszka Muszyńska
Generalnie nastąpi dążenie ku likwidacji
pośredników w relacji klient-producent, co
oczywiście obniży koszty towaru i zapewni
szybszy transport. Coraz więcej produktów
będzie można kupić on-line z każdej wsi lub
miasta w Polsce, bez wychodzenia z domu
i korzystając z większego wyboru. Co do
e-sklepów, powstaną dwa obozy. Pierwszy
to wyspecjalizowane sklepy z niszowymi
lub jednolitymi produktami, w tym strony
producentów towarów zakazanych, dziwnych i rzadkich, np. biżuteria z czaroitem,
pamiątki gwiazd (włosy Michaela Jacksona), sexshopy. Drugi to sklepy wielobranżowe, czyli supermarkety w sieci: spożywcze, multimedialne, sprzętu AGD, RTV
i komputerowego. Ponadto zaczną działać w Polsce platformy pośredniczące
w handlu międzynarodowym, obsługiwane
w wielu językach. Obecne platformy B2B
są albo tylko w języku polskim, albo tylko
w języku angielskim. Połączą one bezpośrednio producentów z klientami, kontrahentów z producentami, dostawców z kontrahentami. Dużą przyszłość mają portale
społecznościowe, wokół których lub w ramach których rozwinie się e-handel na zasadzie bądź reklam, bądź linków do stron
www, bądź bezpośrednio e-shopu. Coraz
większy popyt spowoduje większą podaż,
co z kolei bardzo korzystnie odbije się na
wszelkiej maści producentach oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieci internetowej oraz technikach, informatykach,
wynalazcach.
34. Bartłomiej Piekarz
e-Handel w Polsce rozwija się w ogromnym tempie. Uważam, że wpływ na to ma
przede wszystkim solidna i profesjonalna
obsługa, jaką oferuje większość sklepów
Partner branżowy tematu
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internetowych. Sklepy, dla których klient
jest elementem drugorzędnym, raczej
szybko kończą swoją działalność, chociażby przez negatywne opinie, jakie otrzymują. Najważniejszą sprawą dotyczącą rozwoju handlu elektronicznego jest właśnie
stworzenie porządnych systemów zbierania komentarzy, ponieważ klienta „wabi”
nie tylko cena, ale również dobra opinia
o sklepie. Handel elektroniczny będzie się
nadal rozwijał, komputer staje się nie tylko
narzędziem pracy, ale również urządzeniem do „załatwiania” większości spraw
związanym z życiem codziennym, e-przelewy, opłaty i właśnie zakupy. Dodatkowo
ilość osób korzystających z tych udogodnień cały czas się zwiększa, osób, które
nie obawiają się komputera czy Internetu.
E-handel stwarza nieograniczone możliwości zakupowe dla klientów, którzy
mieszkają w małych społecznościach i właśnie od takich klientów nasz sklep głównie
otrzymuje zamówienia. Realizacja zamówienia praktycznie w 24 godz., bez wychodzenia z domu skupia wielu klientów tych
leniwych i tych, którym czas nie pozwala
na odwiedziny sklepów stacjonarnych.
Będąc właścicielem sklepu internetowego,
widzę w przyszłości ogromne możliwości
rozwoju e-handlu, należy tylko pamiętać,
że najważniejszym ogniwem będzie zawsze
klient.
35. Łukasz Frydel
Z niecierpliwością czekamy (2-3 lata), zanim handlem internetowym przestaną
zajmować się przypadkowe osoby (Allegro
- nielegalna sprzedaż towarów po cenach
niższych niż hurtowe, itd.), bez żadnej wiedzy merytorycznej na temat e-commerce.
Przetrwają nie tyle sklepy najtańsze, co
najlepiej obsługujące klientów, trafiające w ich oczekiwania, posiadające swoją
„markę” oraz rozbudowaną i lojalną grupę
klientów. Jeśli chodzi o asortyment - tak
jak w handlu tradycyjnym, będą monopoliści oferujący wszystkie podstawowe towary
oraz wartościowe sklepy specjalistyczne.
Polski konsument także przez ten czas wyedukuje się w korzystaniu ze sklepów internetowych. A jeszcze jak firmy kurierskie
poprawią logistykę, to będzie rewelacyjnie
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;-) Pokrótce - cierpliwie czekamy i staramy
się pracować jak najlepiej.
36. Michał Cieślak
Myślę, że handel elektroniczny będzie się
ciągle dynamicznie rozwijał i to nie tylko
w Polsce. Choć Polska jest tutaj w szczególnym momencie, gdyż z jednej strony przybywa nam internautów zdecydowanych
na zakupy w Internecie, ale i przybywa internautów w ogóle. Dzięki temu rynek ten
wciąż rośnie i wciąż daje miejsce na start
nowych sklepów czy platform handlowych. Drugim aspektem, który przemawia za tym, ze handel internetowy będzie
się rozwijał, to rozwój możliwości wysyłki
towaru do klientów. Wciąż Polska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o jakość i gamę
możliwości spedycyjnych. Poczta Polska,
jako główny dostawca paczek do klientów indywidualnych, ma jeszcze wiele do
usprawnienia i, sądząc po planach rozwoju, usprawnienia te powinny mieć miejsce
w ciągu najbliższych kilku lat (choćby
możliwość śledzenia losów przesyłki przez
Internet). Przybywa również firm, które mają dosyć innowacyjne pomysły na
usprawnienie usług związanych z wysyłką
towarów - np. firma InPost wprowadzająca
punkty odbiorcze towaru. Osobiście liczę
również na zmniejszenie cen usług spedycyjnych, dzięki czemu handel elektroniczny będzie jeszcze bardziej korzystnym
miejscem do robienia zakupów. Obecnie
to właśnie koszty przesyłki często decydują o tym, czy klient dokona zakupów.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę również na możliwości techniczne do rozwoju
oprogramowania samych sklepów - istnieje
coraz więcej możliwości na pełniejszą prezentację produktu (możliwość oglądania
towaru z każdej strony, czy powiększanie
wielkości zdjęcia jest już w tej chwili dość
często stosowane). Być może w ciągu kilku
lat e-handel doczeka się kolejnych sposobów, by klient mógł jeszcze dokładniej „obejerzeć” towar - bo właśnie brak możliwości
osobistego obejrzenia towaru jest obecnie
najczęstszym powodem do odrzucenia
tej formy zakupów przez wielu klientów.
Myślę, że największą szansę na przetrwanie
będą miały sklepy, które będą specjalizo-
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wały się w danej tematyce - czyli odwrotnie niż w sklepach tradycyjnych. W zamian
klient powinien otrzymać wysoką jakość
obsługi, a także sprzedawców, którzy znają się na produkcie, który sprzedają, lepiej
niż ktokolwiek inny. Ponadto sklepy wyspecjalizowane mają szansę zaprezentować
więcej towarów danej kategorii, niż sklep,
który skupia się ogólnie na całej branży.
Przykładowo, sklep handlujący artykułami
dla dzieci będzie miał w ofercie zarówno
zabawki, jak i wózki dla dzieci. Ale jeśli
przyjdzie potrzeba zakupu jakiejś bardziej
wyspecjalizowanej zabawki, klient poszuka
sklepu, w którym znajdzie szerszy wybór
z danej serii zabawek.
37. Paweł Jurczyk
W najbliższym czasie właściciele sklepów internetowych w końcu zrozumieją,
że samo „fizyczne” posiadanie sklepu
internetowego, czyli domeny, jakiegoś
oprogramowania, hostingu nie gwarantuje e-sukcesu. Najważniejszy jest Klient
i zrozumienie jego potrzeb oraz sposobów
poszukiwania towarów w Internecie. I tu
dochodzimy do z jednej strony „narzędzia
sukcesu” dla wielu e-sklepów, jakim jest
wyszukiwarka Google a z drugiej strony
jednej z głównych powodów zamykania
małych e-sklepów. 90% internautów szuka
wszystkiego w Google, gdzie na poszczególne branże handlu jest tylko kilka miejsc
dla sklepów z top10 - reszta się nie liczy tak
naprawdę. Gdyby wyszukiwanie informacji w Internecie było rozłożone na więcej
wyszukiwarek, wtedy szanse na godziwe
obroty w e-sklepach miałoby więcej firm.
38. Maciej Nawrot
Przede wszystkim kluczowe słowo to INTEGRACJA. Z jak największą liczbą serwisów, które mogą dostarczyć wartościowego
trafficu, zainteresować klienta, pokazać mu
bogaty content. Sklep również powinien
zaoferować klientowi coś więcej, dopieścić go jak tylko można - ciekawy content,
jak najszersze opisy produktu, pokazanie
dokładnej dostępności, programy lojalnościowe, promocje dla zarejestrowanych
klientów (oczywiście o niezarejestrowaPartner branżowy tematu
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nych nie zapominamy, ale dla stałych można wynegocjować lepszą ofertę). Przy tym
wszystkim ważne są też działania w offline
- urządzenie spotkania dla klientów, np.
pikniku może wzmocnić ich więź z marką, a przy okazji pokazać przyjazność naszego sklepu. Ostatnie badania pokazują,
iż klienci - mimo miliona szpalt zapisanych
o globalizacji i interaktywności - lubią
sklepy z polskimi produktami (które można np. wyróżnić specjalną ikonką), z polskojęzyczną obsługą i takie, które są BLISKO nich - trzeba umieć to wykorzystać.
Co jeszcze? Obecność w porównywarkach
to już oczywistość. Kolejny krok to przede
wszystkim integracja z serwisami społecznościowymi, np. Facebook - tam są klienci,
których nie trzeba szukać... Podstawą jest
również jak najmocniejsze (oczywiście bez
nachalności) zachęcenie klienta do pozostawienia komentarza o naszym sklepie
w którejś z porównywarek, społecznościówek lub na forum. Super sprawą jest też
blog sklepu - jeden np. firmowy, szerszy,
a drugi na platformie microblogu - np. Blip
czy Twitter (przez który np. można informować o nowym produkcie w promocji,
czy wysłaniu przesyłki). Nie bójmy się również dać klientowi jakiś interesujący, innowacyjny feature, np. wachlarz kolorystyczny, konfigurator produktu - samą ceną nie
ma co już dzisiaj walczyć, bo wielcy gracze
i tak nas pokonają.
39. Agnieszka Janota
Branża e-commerce w Polsce jest teraz w
fazie ekspansji, ale widać wyraźnie, że jej
dynamika rozwoju rynku słabnie. Nadal
liczba klientów rośnie. Rośnie również
liczba sklepów internetowych. Prawdopodobnie już za kilka lat (4-5) branża e-commerce wejdzie w fazę stabilizacji. Oznacza
to, że liczba i wartość zakupów przestanie
się zwiększać i rozpocznie się silna walka
konkurencyjna między sklepami istniejącymi w branży. Naturalne jest, że w takiej sytuacji wiele sklepów będzie musiało
zniknąć z rynku. Będą też występowały
konsolidacje przedsiębiorstw (fuzje i przejęcia mniejszych, ale obiecujących sklepów przez większych graczy rynkowych).
Na rynku zostanie kilku gigantów, a udział
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małych sklepów internetowych (takich
z obrotami poniżej 50 tys. zł) będzie się
zmniejszał. W przypadku platform aukcyjnych, których udział w sprzedaży wynosi
obecnie ok. 60%, sytuacja nie powinna się
drastycznie zmieniać. Liderem prawdopodobnie wciąż będzie Allegro i raczej będzie
powiększać swój udział w rynku.
40. Robert Janczak
Handel elektroniczny w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Obecnie
w Polsce mamy blisko 38 mln Polaków,
z czego dostęp do Internetu w I kwartale
2009 roku miało 46% gospodarstw domowych. Internet i sam dostęp do niego jest
bardzo powszechny w Polsce, tj. radiowy,
szerokopasmowy, a nawet teraz mobilny.
Sprzedaż w Internecie rozwija się i będzie
nadal się rozwijać. Nasze społeczeństwo/
klient jest coraz bardziej wymagającym
klientem. Handel internetowy staje się powszechną formą zakupów, począwszy od
leków, skończywszy na odzieży. Nasze lenistwo i kaprysy napędzają handel elektroniczny. Dostęp do produktów przez 24 h i 7
dni w tygodniu do produktów, kórych nie
możemy kupić w innych sklepach to zachęta do zakupów bez wychodzenia z domu.
Sam łapię się na zakupach internetowych.
Dlaczego? Bo wybiorę taki produkt,t jaki
będę chciał, taki model, który nie będzie
dostępny w innym sklepie punktowym.
Oczywiście, są niuanse odnośnie handlu,
tj. koszty promocji, konkurencja, brak
możliwości „dotknięcia” produktu. Jednak
czy to nam przeszkadza? Nie, dalej będziemy kupować w Internecie i dalej będziemy
to nakręcać. Przyszłość Internetu kwitnie
i rozszerza się na duża skalę.
41. Przemysław Lis
Popularność handlu internetowego będzie
wzrastać, między innymi dlatego, iż coraz
większe grono społeczeństwa przekonuje
się do tego typu zakupów, a także z powodu ustawicznego wzrostu dostępności usług
internetowych. E-handel umocni swoją
pozycję jako jedno ze źródeł sprzedaży, jednakże nie zagrozi on stacjonarnym sklepom, głównie marketom elektronicznym.
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Widać trend przenikania do sieci wielkopowierzchniowych sklepów, który nabierze tempa. Sklepy takie staną się liderami
sprzedaży w sieci. Duże sklepy będą mogły zaoferować czasami niższą cenę jak
i szybszą dostępność produktu, np. poprzez
kupno w Internecie, a odbiór w stacjonarnych
punktach rozsianych po całej Polsce (co już
jest praktykowane). Nie oznacza to jednak, iż
małe sklepy internetowe pozbawione są szans
w rywalizacji z gigantami. Małe sklepy doskonale wkomponują się w krajobraz sprzedaży,
oferując towar wyspecjalizowany, niszowy, a
także sklepy specjalistyczne, oferujące ten sam
towar, co ich wielka konkurencja, ale w zawężonej dziedzinie. Nie wszyscy klienci kryteria poszukiwań ograniczają do ceny towaru.
Dla niektórych ważne jest fachowe doradztwo i pomoc, na które często w wielobranżowych sklepach nie można liczyć. Kluczem
dla małych sklepów, oprócz wspomnianej fachowej porady, będą również opisy produktów pisane pod przeciętnego kupującego, dla
którego sucha charakterystyka nie mówi za
wiele. Innym argumentem, przemawiającym
za małymi sklepami, będzie właśnie ich mały
asortyment. Dzięki ofercie produktowej łatwiejsza będzie nawigacja w sklepie, a potencjalny nabywca nie będzie czuł się zagubiony,
przedzierając się przez gąszcze kategorii. Dla
tej grupy kupujących ważne są relacje sklep
- kupujący, relacje bardziej przyjacielskie,
aniżeli czysto handlowe. Oczywiście, takjak
teraz, będziemy mieli do czynienia ze sklepami znikającymi szybciej niż powstały. Mam
tu na myśli te, którym brak jasnej i klarownej koncepcji - bo czyż taką można nazwać
oferowanie produktu poniżej ceny zakupów,
aby znaleźć się tylko na pierwszym miejscu
porównywarki?
42. Marek Kasperski
Podejrzewam, że powstaną wyspecjalizowane sklepy dostarczające produktów
pod potrzeby konkretnych urządzeń bądź
czynności, jakie są z nimi związane. Widać
to m.in. na przykładzie sprzedaży oprogramowania, gdzie sprzedaż przenosi się
do sieci, ale jako produktów bezopakowaniowych. To znaczy kupuje się software
w wersji elektronicznej. Podobnie dziej
się na rynku aplikacji mobilnych, muzyki,
Partner branżowy tematu
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a za chwilę książek. Bardzo możliwe, że ten
trend dotknie także inny asortyment - jak
np. zakup pożywienia z poziomu lodówki podłączonej do sklepu internetowego,
z którym producent podpisał umowę. Chociaż to raczej niezbyt bliska przyszłość. Asortyment innego rodzaju, możliwe, że będzie
kupowany w miejscach, które będą udostępniały także o nim wiedzę, np. komputery i
aparaty fotograficzne przy portalach poświęconych tejże tematyce; również przedmioty
kolekcjonerskie bądź hobbystyczne, a także
asortyment, w którym wymagane jest pogłębianie wiedzy - jak np. sprzedaż produktów
dla dzieci (przykłady widoczne na zachodzie,
np. w ostatniej tematyce serwis babycenter.
com).
43. Błażej Tulwin
Uważam, że handel elektroniczny w Polsce ma jeszcze przed sobą szczyt rozwoju.
Należy pamiętać, iż dostęp do Internetu
szerokopasmowego w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej jest
znacznie mniejszy. Upatrywałbym w dalszym popularyzowaniu posługiwania się
Internetem dużego potencjału, jaki drzemie
przed handlem elektornicznym w Polsce.
W perspektywie kilku najbliższych lat nie
przewiduję znacznej zmiany charakteru handlu w polskim Internecie. Mam tu
na myśli fakt, iż nadal liderem generującym ponad połowę obrotu będzie Allegro.
Na uwagę zasługuje fakt, iż ikona polskiego
handlu internetowego, Merlin.pl po krótkim okresie dochodowości, znów przynosi
straty. Może to odstraszać potencjalnych
dużych inwestorów (np. z zagranicy) przed
wejściem na polski rynek. Z drugiej strony można znaleźć kilka historii mniejszych
sklepów, które osiągnęły sukces i wierzę,
choć nie znam danych, że przynoszą dochód
właścicielom. W polskim handlu elektronicznym jest wiele malutkich sklepików, bazujących na otwartych oprogramowaniach,
którym nie wróżę zbyt dużego sukcesu.
Moim zdaniem kluczem do sukcesu
w handlu elektronicznym dziś, ale przede
wszystkim w przyszłości, jest zagwarantowanie klientom wysokiego standardu usług
(kompetentna infolinia), najniższych cen
(klienci zwracają uwagę przede wszystkim
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na cenę) oraz szybkiej i sprawnej dostawy.
Nie widzę innej możliwości na odniesienie sukcesu w handlu w Internecie, jak inwestycje w magazyn i system integrujący
z nim witrynę internetową. Klienci dziś,
a tym bardziej w przyszłości, będą zwracać
uwagę na dokładność opisów, rzetelność
danych, dobre wizualne przedstawienie produktu (video) oraz wiarygodną informację
co do dostępności towaru.
44. Aleksandra Zając
Myślę, że handel ten będzie się stale rozwijał - pojawi się coraz więcej sklepów specjalistycznych z trudno dostępnymi towarami dla
wybranej grupy klientów. Ważne jest to, żeby
klienci uzyskiwali coraz większe zaufanie do
zakupów w sieci, nie bali się płacić kartą/
przelewem elektronicznym oraz tego, że zostaną oszukani. Myślę, że coraz więcej osób
będzie się decydowało na zakupy za pośrednictwem sklepu, zamiast zakupów na Allegro - gdzie jest masa towarów i coraz częściej
pojawiają się opinie, że jest to „internetowy
stadion 10-lecia”. Uważam, że coraz większe
znaczenie będzie miał wygląd sklepu, ekspozycja w nim towaru, obsługa, klienci będą się
kierowali tymi względami, a nie tylko ceną.
45. Sebastian Siewert
Kiedyś był taki film „System” z Sandrą
Bullock. Opowiadał o tym, że nawet jej sąsiedzi nie wiedzieli, jak wygląda, bo kupowała w Internecie wszystko, łącznie z pizzą.
Myślę, że w dzisiejszej chwili, kiedy świat
tak galopuje, w ramach oszczędności, chociażby czasu, ludzie będą kupować przez Internet z każdym rokiem więcej. Drugą sprawą jest wygoda. Jest to zresztą uzasadnione,
wystarczy spojrzeć na dane, które pokazują,
jaki jest wzrost tego rynku do lat poprzednich. Napiszę najpierw jako sprzedawca:
W Państwa ankiecie padło zapytanie, kto
ma największą szansę rozwoju. Nie licząc
aukcji, wedle mojej opinii największą szansę rozwoju i osiąganie konkretnych wyników w sprzedaży internetowej mają ci,
którzy postawią na internetowe hipermarkety. Wynika to z tego, że specjalizując się
w jednej dziedzinie, firma ma sklep bardziej
dla image niż dla zysków. Przykładowo:
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Jestem hydraulikiem. Potrzebuję kolanek.
Znajdę je w sieci w wielu sklepach. Mogę
szukać, kto ma najtaniej, itd. Jednakże
sklep, który ma szeroki asortyment, a do
tego bonusy (rabaty, gratis przesyłka, itd.)
będzie dla mnie największym pokuszeniem.
Dodatkowo, jeśli używałem przez całe życie kolanek firmy X, to dlaczego mam kupować kolanka firmy Y, których nie znam?
Chcę z usługą mieć gwarantowaną jakość.
Zatem lepszym sklepem będzie firma, która
w swojej ofercie będzie miała produkty firm
od A do Z. Niekoniecznie zawsze na stanie,
jednak z dobrą logistyką. To już jest dobry
sklep, jednak nie bardzo dobry. Jaki to jest
bardzo dobry? Taki, który oprócz materiałów hydraulicznych będzie sprzedawał inne
produkty dla majsterkowicza, bo może się
okazać, że hydraulik pracuje tak zawodowo,
jednak w domu lubi przybijać gwoździe, wie
że właśnie w tym sklepie, „internetowym
hipermarkecie” będzie mógł kupić wszystko, co niezbędne jest do budowy domu. To
ogólnie jest przyszłość. Zarządzam trzema
sklepami. Dwa z nich są wyspecjalizowane,
trzeci sięga po każdego klienta i to temu trzeciemu wróżę przyszłość. Od strony klienta?
Sklepy internetowe są traktowane jeszcze po
macoszemu. Brak informacji, poczucia ze
strony klienta, że jest kimś ważnym, a może
nawet wyjątkowym, brak wiedzy o tym, co
i jak, kiedy nastąpi przesyłka, sprawiają, że
ludzie czują się niepewni. Brak zaufania to
główna przyczyna, że ten rynek jeszcze się
nie ukształtował. Dodatkowo pokolenie
Internetu tak naprawdę jest dopiero przed
nami. Oprócz tego wszystkiego uważam,
że cena gra dużą rolę. Prawdziwy hipermarket ma znacznie większe koszty utrzymania niż mały sklep, mieszczący się na np.
100 metrach kwadratowych. To sprawia,
że spokojnie może konkurować z największymi. Już teraz można znaleźć produkty
w sieci tańsze od Media Markt. Odpowiadając zatem na pytanie, sądzę, że przyszłość
handlu elektronicznego w niedługim czasie
powinna wyrosnąć z wieku niemowlęcego i stać się dla wielu firm czymś kluczowym. Za tym rynkiem stoi potęga, której
nie potrafią uświadomić sobie wielkie korporacje. Dlatego jest to szansa dla małych.
Napiszę, że w czasie pisania tego tekstu
„wpadły” mi dwa zamówienia :)
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Obsługujemy już ponad 3,5 miliona użytkowników
bankowości elektronicznej Inteligo i iPKO

Nasi Klienci:
codziennie aktywnie korzystają z sieci
lubią kupować online
są samodzielni i niezależni

IFS S.A. prowadzi obsługę kont Inteligo oraz zapewnia rozwiązania informatyczne umożliwiające stworzenie
i uruchomienie zdalnego dostępu do rachunków bankowych. Spółka oprócz obsługi konta Inteligo zapewnia
również utrzymanie i rozwój usługi bankowości elektronicznej iPKO.
Inteligo jako pierwsze konto w Polsce wprowadziło, w marcu 2002 roku, usługę integrującą transakcje zakupowe
w internecie z transakcjami bankowymi.
Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem wspólnej akcji promocyjnej skontaktuj się z nami:
+48 22 57 60 252, platnosci@inteligo.pl

www.inteligo.pl
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2-1 Kluczowe obserwacje z badania konsumentów
Metryka respondentów

Preferencje zakupowe konsumentów

Co trzecie osoba uczestnicząca w badaniu
była w wieku 26-35 lat (34,3%), natomiast
kolejna jedna trzecia respondentów była w
wieku starszym (33,2%) i pozostała jedna
trzecia w wieku młodszym (32,4%).

Kupowanie pod wpływem chwilowego impulsu wskazuje zaledwie 13,3% respondentów jako powód internetowych zakupów.
Należy jednak pamiętać, że jest to ocena
subiektywna, która podobnie jak w przypadku reklamy może nie być w pełni rejestrowana przez świadomość.

Mężczyzn uczestniczących w badaniu było
nieco więcej (52,3%) niż kobiet (47,7%).
Co drugi badany konsument odpowiedział,
że w ciągu ostatniego roku kupował po raz
pierwszy przez Internet.
Największy procentowy udział doświadczonych e-klientów można zaobserwować
w najliczniejszej grupie wiekowej czyli 2635 lat.
16,2% respondentów odpowiedziała, że
jeszcze nigdy nie kupowała przez Internet.
Widać wyraźną pozytywną korelację pomiędzy dochodami i częstotliwością zakupów.
Wśród osób, które kupowały już przez Internet (4730 z 5643 respondentów) prawie
co trzecia odpowiedziała, że kupuje przynajmniej kilka razy w miesiącu (30,3%),
a ponad połowa (55%) konsumentów kupuje przynajmniej kilka razy w roku.
Grupą osób najczęściej kupujących przez
Internet są mężczyźni w wieku 26-35,
a wśród nich w szczególności osoby
o dochodach powyżej 5.000zł miesięcznie.
Osoby te kupują przynajmniej kilka razy
w miesiącu w 41,5% przypadków.

Partner strategiczny
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Osoby posiadające duże doświadczenie i kupujące co najmniej kilka razy
w miesiącu potrafią najbardziej docenić wszystkie zalety tej formy zakupów,

ści czasu i wygody, natomiast mężczyźni
(28,8%) relatywnie częściej niż kobiety
(23,7%) mają motywację do zaoszczędzenia pieniędzy.
Osoby kupujące przez Internet od ponad
3 lat najbardziej ze wszystkich doceniają wszystkie zalety tej formy zakupów,
a w tym szczególnie oszczędność czasu
i wygodę (58,9%) oraz możliwość zaoszczędzenia gotówki (30%).
Osoby wybierające się na pierwsze zakupy
najmniej ze wszystkich doceniają jakiekolwiek zalety kupowania przez Internet,

Choć aż 96,9% hardcore’owych konsumentów uważa
kupowanie przez Internet za łatwe, to
ponad 30% z nich i tak nigdy nie kupi w ten sposób
odzieży, a w szczególności obuwia.
w tym ci hardcore’owi konsumenci robią to zdecydowanie częściej z powodu
oszczędności czasu i wygody (68%) niż
przeciętni konsumenci (44,9%).
Większość konsumentów kupuje przez
Internet, gdyż pozwala im to zaoszczędzić czas i po prostu jest wygodne
(44,9%). Kolejna przyczyną zakupów online jest możliwość łatwego i szybkiego
porównania dużej liczby różnych produktów (39,8%), a dopiero na trzecim
miejscu powodem internetowych zakupów
są oszczędności pieniężne (26,4%).

a w tym szczególnie aż dwukrotnie rzadziej
niż pozostali oszczędność czasu i wygodę
(23,6%).
Ze wszystkich grup ta grupa respondentów,
która dokonała dotychczas dopiero jednego zakupu, ma największy udział procentowy osób, które kupowały gdyż nie miały
innej możliwości dotarcia do potrzebnych
produktów.

Ze wszystkich grup wiekowych osoby
w wieku 50 plus zwracają najmniejszą uwagę na oszczędność czasu (37,5%) oraz pieniędzy (21,2%).

Poza niższą ceną towaru (47,6%) argumentem do częstszych zakupów w Internecie mogłaby być bogatsza oferta sklepów
(40,7%) oraz gwarancja bezpieczeństwa
udzielona przez zaufaną instytucję (23,7%),
która jest ważniejsza niż krótszy termin
dostawy (21,4%) oraz uproszczenie procedury zakupów (18,5%).

Kobiety (46,1%) częściej niż mężczyźni
(43,9%) kupują z powodu oszczędno-

Osoby posiadające duże doświadczenie i kupujące co najmniej kilka razy
Partner branżowy tematu

- Twój klucz

sprzedaży
w Internecie
do zwiększenia

Dołącz do 900 000 polskich użytkowników
systemu PayPal i przygotuj się na ponad
200 milionów potencjalnych klientów
z całego świata!
Sprawdź:

www.paypal-marketing.pl
0 801 386 686
W systemie PayPal Twoi klienci mogą płacić
wygodnie i bezpiecznie, realizując transakcje
dwoma kliknięciami.

Akceptacja płatności w 24 walutach
ze 190 krajów na całym świecie
Pewność zachowania bezpieczeństwa oraz
poufności transakcji i danych finansowych
Integracja różnych form płatności
w ramach jednego rozwiązania
Szybka realizacja zapłaty – mniej
niedokończonych transakcji i większy zysk

Zintegruj swój sklep z systemem PayPal samodzielnie
lub wykorzystaj gotowe rozwiązania naszych partnerów:

Setki sklepów w Polsce akceptują już płatności PayPal:
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w miesiącu robiliby to zdecydowanie częściej z powodu niższych cen (56,5%) niż
przeciętni konsumenci. Co jest dość interesujące, najbardziej hardcore’owi konsumenci nie mniej doceniają znaczenie
gwarancji bezpieczeństwa (25,7%) niż pozostali (23,7%).
Argumenty mogące skłonić kobiety do
częstszego kupowania w Internecie nie są
istotnie inne od argumentów przemawiających do mężczyzn.
Grupa wiekowa 17-25 lat jest najbardziej
podatna na wszystkie argumenty zwiększające częstotliwość zakupów, natomiast
najmniej elastyczna jest grupa 50 plus.
W grupie osób o dochodach powyżej
5.000zł najważniejszym argumentem do
częstszych zakupów byłaby bogatsza oferta
sklepów (39,5%).
Ze wszystkich grupa osób o największym
doświadczeniu kupowałaby częściej niż
inne (29,6%) z powodu gwarancji bezpieczeństwa otrzymanej od zaufanej instytucji.
Osoby kupujące przynajmniej kilka razy
w miesiącu znacznie częściej niż miało to
miejsce w innych grupach wskazywali na
znaczenie skrócenia czasu dostawy (25,2%)
jako argument dla częstszych zakupów.
96,9% hardcore’owych konsumentów uważa, że kupowanie przez Internet jest łatwe.
Zdecydowana większość (81,6%) respondentów deklaruje, że kupowanie przez
Internet jest łatwe.
Kupowanie w Internecie jest tak samo łatwa dla kobiet jak i dla mężczyzn.
W grupie wiekowej 50 plus jest najmniejszy odsetek osób określających kupowanie
w Internecie jako łatwe (69%).
Kupowanie w Internecie jest najłatwiejsze
dla osób deklarujących dochody z przedziału 2.000-5.000zł.

Partner strategiczny
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Osoby, które dopiero wybierają się na
pierwsze zakupy czynność ta jest dwukrotnie rzadziej określana jako łatwa (46,7%)
niż ma to miejsce w przypadku osób kupujących od ponad 3 lat (88,1%).
Osoby, które dokonały dopiero jednego zakupu oceniają łatwość tej czynności
w podobnym procencie (50,9%) jak osoby
wybierające się na pierwsze zakupy.
Prawie co piąty internauta deklaruje, że są
pewne produkty, których nigdy nie kupi
przez Internet. W tym gronie najczęściej
wymieniane są obuwie i inna odzież, żywność, lekarstwa i kosmetyki oraz sprzęt
AGD-RTV.
Kobiety nieco częściej (23%) niż mężczyźni (16,4%) wymieniają produkty, których
nigdy nie kupi przez Internet.

wersja pełna

Branżowy profil typowego
konsumenta
Najstarszą wiekowo klientelę maja sklepy
handlujące Delikatesami oraz Hobby, natomiast młodzież skupia się głównie wokół
Książek & Multimediów oraz Odzieży.
Sklepy z branży Auto & Moto, Komputer
oraz Foto & Agd-RTV są domeną mężczyzn, natomiast kobiety kupują częściej
w sklepach z branży Dziecko, Zdrowie
& Uroda oraz Odzież.
W sklepach z branży Auto & Moto kupują częściej niż w innych osoby o małych
dochodach natomiast branża Hobby jest
znacznie częściej niż inne odwiedzana
przez majętnych klientów.

Wśród hardcore’owych konsumentów
podobny procent jak w całej populacji
(17,8%) wymieniają produkty, których nigdy nie kupi przez Internet.

Najbardziej doświadczeni e-konsumenci
bywają najczęściej w branżach Komputer oraz Hobby, a najwięcej nowicjuszy
odwiedza branżę Auto & Moto oraz Zdrowie
& Uroda.

Nie można stwierdzić wyraźnej zależności
pomiędzy wiekiem respondentów, a deklaracją tych osób, że są pewne produkty, których nigdy nie kupią przez Internet.

Najwięcej osób kupujących przynajmniej
kilka razy w miesiącu odwiedza branżę
Foto & RTV-AGD oraz Prezenty & Akcesoria.

Osoby o dochodach ponad 5.000zł częściej (24%) niż pozostałe (19%) zgłaszały
produkty, których nigdy nie kupią przez
Internet.

Najczęściej z powodu chęci zaoszczędzenia czasu i wygody odwiedzana jest branża
Dziecko, natomiast najwięcej dusigroszy
jest w branży Foto & RTV-AGD.

Co jest dość zaskakujące, osoby o największym doświadczeniu zgłaszały częściej niż
pozostałe osoby produkty, których nigdy
nie kupią przez Internet.

Mężczyźni kupujący przez Internet w kategorii Hobby czynią to znacznie częściej
(51,3%) z powodu możliwości porównania
wielu ofert niż z powodu oszczędności czasu i wygody (35,9%) czy też z chęci zaoszczędzenia każdej złotówki (30,8%).

Osoby, które zrobiły tylko jedne zakupy
w Internecie deklarowały najczęściej
(35,6%) ze wszystkich osób produkty, który nigdy nie kupią tą drogą.

Dla kobiet kupujących przez Internet
w kategorii Sport & Turystyka znacznie
ważniejszą motywacją jest oszczędność
czasu i wygoda (51,5%) niż możliwość porównania wielu ofert (36,8%) czy też z chęć
zaoszczędzenia każdej złotówki (20,2%).
Bogatsza oferta sklepów internetowych
przyciągnęła by więcej klientów do sklepów
Partner branżowy tematu
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w branży Odzież, natomiast klienci branży
Komputery najbardziej ze wszystkich cenią
sobie gwarancję bezpieczeństwa udzieloną
przez zaufaną instytucję.
Wśród kobiet odwiedzających sklepy internetowe w branży Auto & Moto bardziej niż
w innych branżach na motywacja do częstszych zakupów wpływ miałoby uproszczenie procedury związanej z zakupami.
Mężczyźni kupujący w kategorii Prezenty
& Akcesoria kupowali by znacznie częściej
gdyby oferta sklepów internetowych była
bogatsza.
Najmniej przeszkód w kupowaniu czegokolwiek przez Internet widzą klienci branży Auto & Moto oraz Komputer, natomiast
najwięcej zastrzeżeń zgłaszają klienci branży Delikatesy i Hobby.
Ponad 800 respondentów wymieniło wśród
produktów, które nie nadają się do kupowania przez Internet m.in. następujące towary:
- odzież, a w szczególności buty oraz bielizna (36% w tym kobiety w 73%)
- żywność, a w szczególności produkty
świeże (31% w tym kobiety w 64%)
- lekarstwa i kosmetyki (10% w tym kobiety w 64%)
- elektronika oraz AGD-RTV (7% w tym
kobiety w 65%).
Dość często wśród towarów, których internauci nigdy nie kupią przez Internet były
wymieniane także samochody, żywe zwierzęta i meble oraz co ciekawe nieruchomości.
Najczęściej zgłaszanymi towarami, których
Internauci nigdy nie kupią przez Internet
są produkty osobiste i żywność oraz towary bardzo wartościowe. Postawa taka wynika z oceny ryzyka niepowodzenia zakupów dokonywanych na odległość jako zbyt
wysokie.
Najprostsze wydaje się być kupowanie
przez Internet osobom kupującym w branży Dziecko, natomiast najwięcej trudności
mają z kupowaniem klienci branży Książki
& Multimedia.
Partner strategiczny
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Internauci nie kupujący przez Internet
Wśród osób niekupujących przez Internet największą reprezentację mają osoby
w wieku 50 lat plus (23%), która ma dwa
razy większy udział w tej populacji niż
wśród osób kupujących (11,1%).
Proporcja mężczyzn i kobiet nie kupujących przez Internet nie odbiega istotnie od
proporcji w grupie kupujących.
Wśród osób niekupujących przez Internet
jest proporcjonalnie znacznie więcej osób
o najwyższych dochodach niż ma to miejsce w grupie kupujących i w większości są
to osoby z wyższych grup wiekowych.
Zdecydowanie najczęściej przeglądaną
branżą przez osoby niekupujące przez
Internet są Książki & Multimedia. Najmniej tzw. „Apaczy” („a, patrzę” sobie tylko) jest w branży Hobby i Dziecko.
Główny powodem, dla którego internauci nie kupują online jest brak możliwości
obejrzenia kupowanego przedmiotu i oceny jego jakości.
Brak informacji czy respondenci mieli na myśli obiektywne cechy produktu
czy też indywidualne danego egzemplarza, który zostanie im przesłany przez
sprzedawcę. Na drugim miejscu najczęściej wymienianym powodem rezygnacji z zakupów online były obawy przed
problemami związanymi z zakupami online.
Kobiety (47%) znacznie częściej niż mężczyźni (32,6%) nie kupują przez Internet,
gdyż lubią dokładnie obejrzeć kupowany
produkt i ocenić jego jakość.

wersja pełna

W przypadku osób nie kupujących przez
Internet (30,7%) znacznie bardziej niż
osób już kupujących (23,7%) przy podjęciu
decyzji zakupowych pomogłoby posiadanie gwarancji bezpieczeństwa udzielonej
przez renomowaną instytucję. Bogactwo
oferty jest jest najsłabszym argumentem,
który mógłby przekonać internautów do
pierwszych zakupów online.
Gwarancja bezpieczeństwa udzielona
przez zaufaną instytucję jest szczególnie
często (34,9%) wskazywana przez kobiety,
jako argument, który przekonałby je do zakupów przez Internet. Dopiero na drugim
miejscu wymieniają one „zdecydowanie
niższe ceny” (32,3%).
Wśród osób niekupujących przez Internet
odsetek osób deklarujących, że kupowanie
w sklepie internetowym byłoby dla nich łatwe był ponad 3-krotnie niższy (23,8%) niż
w grupie osób kupujących online (81,6%).
Osoby w wieku powyżej 50 lat najczęściej
nie potrafiły podać argumentów, które
mogłyby przekonać je do pierwszych zakupów w Internecie. Prawdopodobnie ta
grupa wiekowa ma największe uprzedzenia
i bariery psychiczne przed kupowaniem
w Internecie.
Kobiety przewidują rzadziej (21,7%) niż
mężczyźni (25,7%) nie kupujący przez
Internet, że kupowanie w sklepach internetowych byłoby łatwe.
Najmniejszy odsetek (12,5%) ze wszystkich
grup wiekowych jest w grupie 50 plus, które są skłonne ocenić kupowanie w sklepach
internetowych jako łatwe.

Osoby w wieku ponad 50 lat niechętnie
podawały przyczyny nie kupowania przez
Internet i aż 29,2% wskazało na inne powody. Równocześnie osoby w tym wieku
w najmniejszym stopniu ze wszystkich deklarowały, że kupowanie przez Internet jest
łatwe (zaledwie 12,5%).

Partner branżowy tematu
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2-2 Metryka respondentów
Wiek respondentów

Płeć respondentów

Co trzecia osoba uczestnicząca
w badaniu była w wieku 26-35
lat (34,3%), natomiast kolejna
jedna trzecia respondentów
była w wieku starszym (33,2%)
i pozostała jedna trzecia w wieku młodszym (32,4%).

Mężczyzn uczestniczących w badaniu było nieco więcej (52,3%)
niż kobiet (47,7%).

Wiek respondentów
Źródło: Kangoo.pl, 2009

Płeć respondentów
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 5643

47,7%

52,3%

n = 5643

11,1% 7,3%

25,1%

22,1%

Na podstawie tego wyniku nie można jednak jednoznacznie stwierdzić o ile większa
liczba mężczyzn niż kobiet w ogóle kupuje
przez Internet. Należy bowiem pamiętać, że
większa reprezentacja mężczyzn może być
rezultatem ich zwiększonej częstotliwości
zakupów niż ma to miejsce w przypadku
kobiet co zresztą potwierdzają dalsze wyniki badań.

występuje nadreprezentacja kobiet (52%)
w stosunku do całej próby badawczej, natomiast w grupach starszych, a w szczególności w wieku ponad 50 lat mężczyzn jest
blisko dwukrotnie więcej (64,1%).

Do interesujących wniosków prowadzi
analiza płci respondentów w poszczególnych grupach wiekowych. Jak się bowiem
okazuje w najliczniej reprezentowanych
grupach czyli w wieku od 17 do 35 lat

kobieta

mężczyzna

Płeć respondentów z podziałem na wiek
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Dochody respondentów

Miesięczne dochody netto
respondentów

Ze względu na brak możliwości oddania
w ankiecie odpowiedzi „nie mam dochodów” w dalszej analizie uwzględniającej
poziom dochodów zawsze pominięto 414
osobową grupę wiekową poniżej 17 lat.

Źródło: Kangoo.pl, 2009

Blisko połowa badanych osób określiła swój
miesięczny dochód jako niższy od 2.000zł
(44,8%), a zaledwie 14% zadeklarowało
dochody przekraczające 5.000zł. Pozostali
respondenci (41,1%) osiągają miesięczne
dochody w przedziale 2.000-5.000zł.

n = 5229

wersja pełna

Wśród naszych respondentów możemy
stwierdzić znaczące dysproporcje w wysokości dochodów w zależności od płci. Mężczyźni deklarowali prawie dwa razy częściej (17,3%) dochody wyższe od 5.000 niż
miało to miejsce w grupie kobiet (10,5%).

14,0%

44,8%

41,2%

Dochody w ujęciu z podziałem na grupy
wiekowe pokazują wyraźny trend wzrostowy wraz z wiekiem respondentów. Największy udział osób o dochodzie powyżej 5.000zł
można zaobserwować w grupie 50 lat i więcej (29,9%), natomiast najmniejszy w grupie
17-25 lat (8,1%).

< 2.000 zł
2.000-5.000 zł
> 5.000 zł

Miesięczne dochody netto respondentów z podziałem na wiek
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Miesięczne dochody netto respondentów z podziałem na płeć
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Doświadczenie respondentów
w kupowaniu przez Internet
Skoro co drugi internauta kupował przez
Internet po raz pierwszy w ciągu ostatniego roku, czy to oznacza, że od roku liczba osób kupujących online podwoiła się?
Odpowiedź brzmi oczywiście NIE, aby to
wykazać wystarczy zrobić prostą symulację
liczbową.
Co drugi badany konsument
odpowiedział, że w ciągu
ostatniego roku kupował po raz
pierwszy przez Internet.
Dla uproszczenia rachunków załóżmy, że
w zeszłym roku liczba osób kupujących
online wynosiła 10 mln. Równocześnie załóżmy, że w ciągu roku pojawiło
się 5 mln nowych klientów e-sklepów, ale
w tym samym czasie podobna liczba osób
z jakiś powodów całkowicie zrezygnowała
z kupowania online. Reasumując zgodnie
z naszym przykładowym rachunkiem

wersja pełna

Doświadczenie respondentów
w kupowaniu przez Internet

Największy udział doświadczonych e-klientów można zaobserwować w zarazem najliczniejszej grupie wiekowej czyli
26-35 lat.

Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 5643

16,2%

16,2% respondentów odpowiedziała, że jeszcze nigdy nie
kupowała przez Internet i tym
osobom zadaliśmy oddzielne
pytania.

49,4%

21,5%

12,9%

mamy 50% osób nowych i tyle samo weteranów, a kupujących online wcale nie przybyło tylko nastąpiła ich rotacja.

w ciągu ostatniego roku
między rok a 3 lata temu
ponad 3 lat temu
nigdy jeszcze nie kupiłem(am)

W tej grupie co czwarty respondent
(24,6%) zadeklarował, że posiada ponad
3-letnie doświadczenie w kupowaniu przez
Internet podczas gdy w podobne doświadczenie w grupie 50 plus zadeklarowało już
tylko 15,9% respondentów.

Doświadczenie respondentów w kupowaniu przez Internet z podziałem wiek
Źródło: Kangoo.pl, 2009
[%] 0
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Częstotliwość zakupów przez
Internet
Średnio co dziesiąta osoba zadeklarowała,
że kupuje najwyżej raz w roku (10,1%),
a 4,6% kupiło dopiero jeden raz.
Częstotliwość zakupów przez
Internet
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 4730

4,6%
10,1%
30,3%

Z badania widać wyraźną
pozytywną korelację pomiędzy dochodami i częstotliwością zakupów.

Wśród osób deklarujących dochody poniżej 2.000zł tylko 26,4% kupuje przez Internet przynajmniej kilka razy w miesiącu
podczas gdy w grupie dochodów 2.0005000zł odsetek ten wynosi już 31,7%,
a wśród respondentów o dochodach ponad
5.000zł sięga 38,1%. Taka zależność jest
dość logiczna skoro osoby o mniejszych
dochodach generalnie rzadziej kupują także w sklepach stacjonarnych.

Wśród osób, które kupowały juz przez Internet
(4730 z 5643 respondentów) prawie co trzecia
odpowiedziała, że kupuje
przynajmniej kilka razy w
miesiącu (30,3%), a ponad
połowa (55%) konsumentów kupuje przynajmniej
kilka razy w roku.

Częstotliwość zakupów przez Internet z podziałem na płeć
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Częstotliwość zakupów przez Internet z podziałem na wiek
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Profesjonalny e-mail marketing
z gwarancją dostarczalności
Mailingi z systemem optivo® broadmail
docierają prosto do skrzynki odbiorczej
Funkcje i zalety systemu:
» Mailing na bazie szablonu z zachowaniem własnego Corporate Design
» Poprawne wyświetlanie wiadomości dzięki zoptymalizowanemu kodowi HTML
» Efektywne zarządzanie danymi odbiorców
» Segmentacja odbiorców i definiowanie grup docelowych
» Personalizacja mailingu, możliwość wysyłki podwersji (split test)
» Testy dostarczalności przed wysyłką mailingu
» Wysoka średnia doręczeń do skrzynek odbiorczych
» Automatyczne przetwarzanie wiadomości zwrotnych
» Kreator kompleksowych raportów
» Analiza spostrzegalności za pomocą symulacji eye-tracking
» Możliwości adaptacji i rozbudowy za pomocą API
» Najwyższy standard zabezpieczenia danych

Case Study: Germanwings, HypoVereinsbank
Testuj teraz bezpłatnie: www.optivo.pl/test

www.optivo.pl

info@optivo.pl

tel. 022-490 60 48
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Częstotliwość zakupów przez Internet wśród mężczyzn w wieku 26-35
lat i o dochodach przewyższających
5.000zł
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 130

Częstotliwość zakupów przez Internet z podziałem na dochody
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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> 5.000 zł
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Grupą osób najczęściej kupujących przez Internet są mężczyźni w wieku 26-35, a wśród nich częściej niż w innych
grupach wystepują osoby o dochodach powyżej 5.000zł miesięcznie. Osoby te kupują przynajmniej kilka razy w miesiącu
w 41,5% przypadków.

Partner branżowy tematu
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2-3 Preferencje zakupowe konsumentów
Informacja o preferencjach oraz motywacji
osób kupujących online jest niezwykle ważna
dla sprzedawców, którym zależy na lepszym
dotarciu do klientów w celu podnoszenia
wielkości sprzedaży. Oczywiście zwykle najmocniejszym argumentem przetargowym
pozostaje cena towaru jednak z punktu
widzenia przedsiębiorcy jest to bardzo zła
i wyniszczająca strategia. Znacznie lepszym
rozwiązaniem jest tworzenie unikatowej oferty poprzez wyjątkową obsługę i niebanalny
asortyment, którego dostępność jest jasno
określona.

Powody kupowania w Internecie
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 5236
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cenię sobie oszczędność czasu i wygodę

13,3

kupuję impulsywnie jeśli akurat coś mi się spodoba

39,8
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nie mam innej możliwości dotarcia do potrzebnych mi produktów

26,4

ważna jest dla mnie każda zaoszczędzona złotówka

4,2

inne powody

Kupowanie pod wpływem
chwilowego impulsu wskazuje
zaledwie 13,3% respondentów
jako powód internetowych
zakupów. Należy jednak pamiętać, że jest to ocena subiektywna, która podobnie jak w
przypadku reklamy może nie
być w pełni rejestrowana przez
świadomość.

10 20 30 40 50 60 70

Powody kupowania w Internecie przez osoby o ponad 3-letnim doświadczeniu i kupujących co najmniej kilka razy w miesiącu
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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51,0
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20,2

nie mam innej możliwości dotarcia do potrzebnych mi produktów

29,6

ważna jest dla mnie każda zaoszczędzona złotówka

Osoby posiadające duże doświadczenie i kupujące co
najmniej kilka razy w miesiącu
potrafią najbardziej docenić
wszystkie zalety tej formy zakupów, w tym ci hardcore’owi konsumenci robią to zdecydowanie
częściej z powodu oszczędności
czasu i wygody (68%) niż przeciętni konsumenci (44,9%).

Partner strategiczny

Partner branżowy

inne powody

3,4

Większość konsumentów kupuje przez Internet, gdyż pozwala im to
zaoszczędzić czas i po prostu jest wygodne (44,9%). Kolejna przyczyną
zakupów online jest możliwość łatwego i szybkiego porównania dużej
liczby różnych produktów (39,8%), a dopiero na trzecim miejscu powodem internetowych zakupów są oszczędności pieniężne (26,4%).

Partner branżowy tematu

torbacz zakupowy
prezentuje...

http://kangoo.pl
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Powody kupowania w Internecie w zależności od wieku
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Ze wszystkich grup wiekowych osoby w wieku 50 plus zwracają
najmniejszą uwagę na oszczędność czasu (37,5%) oraz pieniędzy (21,2%).
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Powody kupowania w Internecie w zależności od płci
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Powody kupowania w Internecie w zależności od dochodu
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Badanie potwierdza powszechnie znaną oczywistość, że
znaczenie ceny produktu spada
wraz ze wzrostem dochodów.
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Kobiety (46,1%) częściej niż
mężczyźni (43,9%) kupują
z powodu oszczędności czasu
i wygody, natomiast mężczyźni
(28,8%) relatywnie częściej niż
kobiety (23,7%) mają
motywację do zaoszczędzenia
pieniędzy.

18,9
18,6

nie mam innej możliwości dotarcia do potrzebnych mi produktów

inne powody

wersja pełna

4,4
2,9
7,4
< 2.000 zł
2.000-5.000 zł
> 5.000 zł
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Powody kupowania w Internecie w zależności od doświadczenia
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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w ciągu ostatniego roku
między rok a 3 lata temu
ponad 3 lat temu
wybieram się na pierwsze zakupy

Osoby kupujące przez Internet
od ponad 3 lat najbardziej ze
wszystkich doceniają wszystkie
zalety tej formy zakupów,
a w tym szczególnie oszczędność czasu i wygodę (58,9%)
oraz możliwość zaoszczędzenia
gotówki (30%).

Partner strategiczny
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Osoby wybierające się na
pierwsze zakupy najmniej ze
wszystkich doceniają jakiekolwiek zalety kupowania przez
Internet, a w tym szczególnie
aż dwukrotnie rzadziej niż pozostali oszczędność czasu
i wygodę (23,6%).

Partner branżowy tematu
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Powody kupowania w Internecie w zależności od częstotliwości zakupów
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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50

21,4

zdecydowanie krótszy czas dostawy

inne

40

60

47,6

zdecydowanie niższe ceny

Partner strategiczny

Ze wszystkich grup ta grupa
respondentów, która dokonała
dotychczas dopiero jednego
zakupu, ma największy udział
procentowy osób, które kupowały gdyż nie miały innej możliwości dotarcia do potrzebnych
produktów.

40,3
44,8
29,9
24,5

zanim coś kupię lubię porównać dużo różnych produktów

inne powody

51,9
51,0

wersja pełna

3,9

Poza niższą ceną towaru
(47,6%) argumentem do częstszych zakupów w Internecie
mogłaby byc bogatsza oferta
sklepów (40,7%) oraz gwarancja bezpieczeństwa udzielona przez zaufaną instytucję
(23,7%), która jest ważniejsza
niż krótszy termin dostawy
(21,4%) oraz uproszczenie procedury zakupów (18,5%).

Partner branżowy tematu
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Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów osoby o ponad
3-letnim doświadczeniu i kupujących co najmniej kilka razy w miesiącu
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Osoby posiadające duże doświadczenie i kupujące co najmniej kilka razy w miesiącu robiliby to zdecydowanie częściej
z powodu niższych cen (56,5%)
niż przeciętni konsumenci. Co
jest dość interesujące, najbardziej hardcore’owi konsumenci
nie mniej doceniają znaczenie
gwarancji bezpieczeństwa
(25,7%) niż pozostali (23,7%).

Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od płci
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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zdecydowanie niższe ceny

inne

40

Argumenty mogące
skłonić kobiety do
częstszego kupowania w Internecie nie
są istotnie inne od
argumentów przemawiających do
mężczyzn.

mężczyzna
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Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od wieku
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Grupa wiekowa 17-25 lat jest najbardziej podatna na wszystkie
argumenty zwiększające częstotliwość zakupów, natomiast najmniej
elastyczna jest grupa 50 plus.
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Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od dochodów
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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W grupie osób o dochodach powyżej 5.000zł najważniejszym argumentem do
częstszych zakupów byłaby bogatsza oferta sklepów (39,5%).
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Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od doświadczenia
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Ze wszystkich grup, osoby o największym doświadczeniu kupowałaby częściej
niż inne (29,6%) z powodu gwarancji bezpieczeństwa otrzymanej od zaufanej
instytucji.
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Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od częstotliwości dokonywanych zakupów
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Osoby kupujące przynajmniej kilka razy w miesiącu znacznie częściej niż miało
to miejsce w innych grupach wskazywali na znaczenie skrócenia czasu dostawy
(25,2%) jako argument dla częstszych zakupów.
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Czy kupowanie przez Internet
jest łatwe?
Źródło: Kangoo.pl, 2009

Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w zależności od płci
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 5236

11,5%

[%] 0

20

trudne

nie mam zdania

Czy kupowanie przez Internet jest
łatwe dla osób o ponad 3-letnim
doświadczeniu i kupujących co najmniej kilka razy w miesiącu
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 416

1,7%

40

60

80

100

82,2

5,8

12,1

mężczyzna

81,0

8,1

10,9

łatwe

81,6%

n = 5236

kobieta

7,0%

łatwe

wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów
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Dla 96,9% hardcore’owych
konsumentów kupowanie przez
Internet jest łatwe.

Kupowanie w Internecie jest tak
samo łatwa dla kobiet jak i dla
mężczyzn.

Zdecydowana większość
(81,6%) respondentów deklaruje, że kupowanie przez Internet
jest łatwe.

W grupie wiekowej 50 plus jest
najmniejszy odsetek osób określających kupowanie w Internecie jako łatwe (69%).

Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w zależności od wieku
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w zależności od dochodów
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w zależności od częstotliwości zakupów
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Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez
Internet?
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez
Internet w zależności od ich płci
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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16,4

nie widzę przeszkód w kupowaniu w Internecie czegokolwiek
raczej nigdy nie kupię w Internecie (nazwa lub kategoria produktu)

80,4%

nie widzę przeszkód w kupowaniu
w Internecie czegokolwiek
raczej nigdy nie kupię w Internecie
(nazwa lub kategoria produktu)

Czy jakiegoś typu produktu nigdy nie
będą kupować przez Internet osoby o
ponad 3-letnim doświadczeniu i kupujących co najmniej kilka razy w miesiącu
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Prawie co piąty internauta deklaruje, że są pewne produkty,
których nigdy nie kupi
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Wśród hardcore’owych konsumentów podobny procent jak
w całej populacji (17,8%)
wymieniają produkty, których
nigdy nie kupi przez Internet.

Kobiety nieco częściej (23%) niż
mężczyźni (16,4%) wymieniają
produkty, których nigdy nie
kupi przez Internet.

Nie można stwierdzić wyraźnej
zależności pomiędzy wiekiem
respondentów, a deklaracją
tych osób, że są pewne produkty, których nigdy nie kupią
przez Internet.

Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez
Internet w zależności od ich wieku
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Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez
Internet w zależności od ich dochodów
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Osoby o dochodach ponad
5.000zł częściej (24%) niż pozostałe (19%) zgłaszały produkty,
których nigdy nie kupią przez
Internet.
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Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez
Internet w zależności od ich doświadczenia
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Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez
Internet w zależności od częstotliwości zakupów
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wersja pełna

2-4 Branżowy profil typowego konsumenta
W dalszej analizie przyjęliśmy założenie, że
konsumenci częściej kupują pewne określone grupy towarowe jak na przykład artykuły dziecięce czy części samochodowe
niż inne produkty.

klienta w poszczególnych branżach. Biorąc pod uwagę całkowitą liczebność próby (5643) podzielenie jej na poszczególne
grupy towarowe nie wpływa istotnie na
błąd statystyczny wyników.

Korzystając z wiedzy o tym jakiego towaru
poszukiwali respondenci ankiety emitowanej za pośrednictwem wyszukiwarki sklepów internetowych Kangoo.pl, mogliśmy
w prosty sposób stworzyć profil typowego

Podobne informacje posiadają w mniejszej lub większej skali poszczególne sklepy
internetowe, jednak zestawienie informacji
prezentowanych poniżej daje kompletna
wiedze o całym rynku i może być niezwy-

kle wartościowe dla przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają handlować danym
asortymentem.

Najstarszą wiekowo klientelę maja sklepy handlujące Delikatesami oraz
Hobby, natomiast młodzież skupia się głównie wokół Książek & Multimediów
oraz Odzieży.
Wiek respondentów kupujących w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Sklepy z branży Auto & Moto, Komputer oraz Foto & Agd-RTV są domeną
mężczyzn, natomiast kobiety kupują częściej w sklepach z branży Dziecko,
Zdrowie & Uroda oraz Odzież.
Płeć respondentów kupujących w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 5236

[%] 0
Auto i Moto

20

40

17,4

80

100

82,6
58,0

Delikatesy

42,0

46,5

Dom i Ogród

53,5
76,0

Dziecko

33,2

Foto i RTV-AGD

24,0
66,8

45,1

Hobby

54,9

25,7

Komputer

74,3
53,9

Książki i Multimedia

46,1
66,8

Odzież

33,2

60,1

Prezenty i Akcesoria

40,8

Sport i Turystyka

kobieta

39,9
59,2

68,4

Zdrowie i Uroda

Partner strategiczny

60

31,6

mężczyzna

Partner branżowy

Partner branżowy tematu

130

2-4 Branżowy profil typowego konsumenta

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

wersja pełna

W sklepach z branży Auto & Moto kupują częściej niż w innych osoby o małych
dochodach natomiast branża Hobby jest znacznie częściej niż inne odwiedzana
przez majętnych klientów.
Dochody respondentów kupujących w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Najbardziej doświadczeni e-konsumenci bywają najczęściej w branżach Komputer oraz
Hobby, a najwięcej nowicjuszy odwiedza branżę Auto & Moto oraz Zdrowie & Uroda.

Doświadczenie zakupowe respondentów kupujących w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Najwięcej osób kupujących przynajmniej kilka razy w miesiącu odwiedza branżę
Foto & RTV-AGD oraz Prezenty & Akcesoria.

Częstotliwość zakupowa respondentów kupujących w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Najczęściej z powodu chęci zaoszczędzenia czasu i wygody odwiedzana jest branża
Dziecko, natomiast najwięcej dusigroszy jest w branży Foto & RTV-AGD.

Powody zakupów w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź
cenię sobie oszczędność czasu i wygodę
kupuję impulsywnie jeśli akurat coś mi się spodoba
zanim coś kupię lubię porównać dużo różnych produktów
nie mam innej możliwości dotarcia do potrzebnych mi produktów
ważna jest dla mnie każda zaoszczędzona złotówka
inne powody
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Mężczyźni kupujący przez Internet w kategorii Hobby czynią to znacznie częściej (51,3%)
z powodu możliwości porównania wielu ofert niż z powodu oszczędności czasu i wygody
(35,9%) czy też z chęci zaoszczędzenia każdej złotówki (30,8%).
Powody zakupów dokonywanych przez kobiety w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
[%] 0

n = 2500
20

40

Auto i Moto

39,1

Delikatesy

39,1

Dom i Ogród

48,9

Foto i RTV-AGD

47,0

Komputer
Książki i Multimedia
Odzież
Prezenty i Akcesoria
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda

42,2
44,3
47,4
44,5
39,9
51,5
48,0

80

19,6

100

34,8

15,9

46,6

Dziecko

Hobby

60

31,9

12,2

14,9
19,4
18,5

35,8
40,4

13,2
13,8

36,8
42,0

2,7
2,7

28,7

26,6

31,0

2,9

20,4

15,9

6,1

29,7

10,2

4,7

25,0

21,9

4,5

24,6

19,9
15,7
16,5
24,2

3,5

20,6
21,3

180

5,4

25,7

15,6

39,8

160

30,4
15,8

45,7
39,1

140

22,8

26,1

40,4

9,8

15,9

22,8

47,2

13,3

4,7

120

4,5
2,2

20,2

4,8
26,4

5,2

wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź
cenię sobie oszczędność czasu i wygodę
kupuję impulsywnie jeśli akurat coś mi się spodoba
zanim coś kupię lubię porównać dużo różnych produktów
nie mam innej możliwości dotarcia do potrzebnych mi produktów
ważna jest dla mnie każda zaoszczędzona złotówka
inne powody
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wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Dla kobiet kupujących przez Internet w kategorii Sport & Turystyka znacznie ważniejszą
motywacją jest oszczędność czasu i wygoda (51,5%) niż możliwość porównania wielu
ofert (36,8%) czy też z chęć zaoszczędzenia każdej złotówki (20,2%).
Powody zakupów dokonywanych przez mężczyzn w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź
cenię sobie oszczędność czasu i wygodę
kupuję impulsywnie jeśli akurat coś mi się spodoba
zanim coś kupię lubię porównać dużo różnych produktów
nie mam innej możliwości dotarcia do potrzebnych mi produktów
ważna jest dla mnie każda zaoszczędzona złotówka
inne powody
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wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Bogatsza oferta sklepów internetowych przyciągnęła by więcej klientów do sklepów
w branży Odzież, natomiast klienci branży Komputery najbardziej ze wszystkich cenią
sobie gwarancję bezpieczeństwa udzieloną przez zaufaną instytucję.
Motywacje do częstszych zakupów w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź
zdecydowanie niższe ceny
zdecydowanie krótszy czas dostawy
gwarancja bezpieczeństwa udzielona przez zaufaną instytucję
bogatsza oferta sklepów internetowych
uproszczenie procedury związanej z zakupami w Internecie
inne
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Wśród kobiet odwiedzających sklepy internetowe w branży Auto & Moto bardziej niż
w innych branżach na motywacja do częstszych zakupów wpływ miałoby uproszczenie
procedury związanej z zakupami.
Motywacje kobiet do częstszych zakupów w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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bogatsza oferta sklepów internetowych
uproszczenie procedury związanej z zakupami w Internecie
inne
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wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Mężczyźni kupujący w kategorii Prezenty & Akcesoria kupowali by znacznie częściej gdyby oferta sklepów internetowych była bogatsza.

Motywacje mężczyzn do częstszych zakupów w poszczególnych branżach
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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wyniki nie sumują się do 100%, poniewa respondenci mogli wybrać więcej ni jedną odpowiedź
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bogatsza oferta sklepów internetowych
uproszczenie procedury związanej z zakupami w Internecie
inne
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Najmniej przeszkód w kupowaniu czegokolwiek przez Internet widzą klienci branży
Auto & Moto oraz Komputer, natomiast najwięcej zastrzeżeń zgłaszają klienci branży
Delikatesy i Hobby.
Towary, których respondenci nigdy nie kupią przez Internet
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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wersja pełna

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Ponad 800 respondentów wymieniło wśród produktów, które nie nadają się do kupowania przez Internet m.in.
następujące towary:
- odzież, a w szczególności buty oraz bielizna (36% w tym kobiety w 73%)
- żywność, a w szczególności produkty świeże (31% w tym kobiety w 64%)
- lekarstwa i kosmetyki (10% w tym kobiety w 64%)
- elektronika oraz AGD-RTV (7% w tym kobiety w 65%)
Dość często wśród towarów, których internauci nigdy nie kupią przez Internet były wymieniane
także samochody, żywe zwierzęta i meble oraz co ciekawe nieruchomości.
Najczęściej zgłaszanymi towarami, których Internauci nigdy nie kupią przez Internet są produkty osobiste
i żywność oraz towary bardzo wartościowe. Postawa taka wynika z oceny ryzyka niepowodzenia zakupów
dokonywanych na odległość jako zbyt wysokie.
Najprostsze wydaje się być kupowanie przez Internet osobom kupującym w branży Dziecko, natomiast najwięcej
trudności mają z kupowaniem klienci branży Książki & Multimedia.

Ocena trudności kupowania przez Internet
Źródło: Kangoo.pl, 2009

n = 5643

[%] 0

20

40

80

77,2

Auto i Moto

73,4

Delikatesy

100

6,2

16,6

7,8

78,1

Dom i Ogród

18,8
7,7

83,2

Dziecko

77,2

Hobby

79,7

Komputer

69,2

Książki i Multimedia

16,3

5,4

17,4
9,1

79,9

Sport i Turystyka

78,1

Zdrowie i Uroda
łatwe

trudne

Partner branżowy

11,3
19,0

7,6

83,0

Prezenty i Akcesoria

11,3

8,3

11,8
78,7

Odzież

14,1
5,5

75,4

Foto i RTV-AGD

Partner strategiczny

60

13,7
5,1

6,7
6,7

11,9
13,4
15,2

nie mam zdania

Partner branżowy tematu

141

2-5 Internauci nie kupujący przez Internet

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

wersja pełna

2-5 Internauci nie kupujący przez Internet
Wśród osób ankietowanych, które poszukiwały informacji o produktach przeglądając
oferty sklepów internetowych znalazło się blisko 9% osób, które wybierały się na pierwsze
zakupy i 7,2% internautów nie zamierzających kupować przez Internet.
Osoby niekupujące przez Internet przeglądają oferty sklepów w poszukiwaniu informacji o produktach, które zamierzają nabyć
w sklepach stacjonarnych. Uznaliśmy za ważne z punktu widzenia rozwoju całego rynku
e-Commerce poznanie motywacji, jakimi
kierują się te osoby rezygnując z możliwości
zakupu przez Internet. Argumenty tych osób
mogą skupiać jak w soczewce bardziej generalne powody hamujące rozwój e-Handlu.
Udział osób niekupujących przez
Internet wśród osób przeglądających
oferty sklepów internetowych
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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2-5 Internauci nie kupujący przez Internet

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Dochody internautów niekupujących
przez Internet
Źródło: Kangoo.pl, 2009

wersja pełna

Wśród osób niekupujących przez Internet jest proporcjonalnie znacznie więcej osób o najwyższych dochodach niż
ma to miejsce w grupie kupujących i w większości są to
osoby z wyższych grup wiekowych.

n = 342

24,0%

50,3%

Zdecydowanie najczęściej przeglądaną branżą przez
osoby niekupujące przez Internet są Książki & Multimedia.
Najmniej tzw. „Apaczy” („a, patrzę” sobie tylko) jest
w branży Hobby i Dziecko.

25,7%

< 2.000 zł
> 5.000 zł
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Branża w której poszukiwali produktów internauci niekupujący przez Internet
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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2-5 Internauci nie kupujący przez Internet
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Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Powody z jakich internauci nie kupują przez Internet
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Główny powodem, dla którego internauci nie kupują online jest brak możliwości obejrzenia kupowanego przedmiotu i oceny jego jakości. Brak informacji czy respondenci mieli na myśli obiektywne cechy produktu
czy też indywidualne danego egzemplarza, który zostanie im przesłany przez sprzedawcę. Na drugim miejscu
najczęściej wymienianym powodem rezygnacji z zakupów online były obawy przed problemami związanymi
z zakupami online.
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Powody nie kupowania przez osoby w wieku 50 plus
Źródło: Kangoo.pl, 2009
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Osoby w wieku powyżej 50 lat
najczęściej nie potrafiły podać
argumentów, które mogłyby
przekonać je do pierwszych
zakupów w Internecie. Prawdopodobnie ta grupa wiekowa ma
największe uprzedzenia
i bariery psychiczne przed kupowaniem w Internecie.
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Najmniejszy odsetek (12,5%) ze
wszystkich grup wiekowych jest
w grupie 50 plus, które są skłonne ocenić kupowanie w sklepach
internetowych jako łatwe.

Kobiety przewidują rzadziej (21,7%) niż mężczyźni (25,7%) nie kupujący przez Internet, że kupowanie w sklepach internetowych byłoby łatwe.

Czy kupowanie przez Internet byłoby łatwe z podziałem na płeć?
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Spis wykresów
1-2 Wielkość i struktura rynku
Asortyment polskich sklepów str. 12
Szerokość oferty asortymentowej sklepów
internetowych str. 12
Liczba sklepów internetowych w poszczególnych branżach z uwzględnieniem ich
dominującego asortymentu. str. 13
Wartość sprzedaży i ilość zamówień sklepów internetowych w poszczególnych
branżach (sklepy o miesięcznej sprzedaży z
przedziału 5 tyś zł - 5 mln zł) str. 14
Procentowy udział poszczególnych branż w
całkowitej sprzedaży e-Handlu 2009 str. 15

1-3 Metryka sklepów
Staż sklepów internetowych str. 16
Staż sklepów internetowych w ujęciu branżowym str. 16
Czy sklep posiada stacjonarną placówkę
sprzedaży str. 18

Ilość sklepów internetowych posiadanych
przez firmę str. 21

Akcje promocyjne stosowane przez sklepy
internetowe str. 30

Ilość sklepów internetowych posiadanych
przez firmę w zależności od posiadania
placówki stacjonarnej str. 21

Akcje promocyjne stosowane przez sklepy
internetowe – zagregowane porównanie
sklepów o różnej wielkości zatrudnienia,
przychodów oraz stażu str. 30

Ilość sklepów internetowych posiadanych
przez firmę w ujęciu branżowym str. 21
Miesięczna ilość przesyłek realizowanych
przez sklep str. 22
Miesięczna ilość przesyłek realizowanych
przez sklep w zależności od wielkości
zatrudnienia przy sprzedaży internetowej str. 22
Miesięczna ilość przesyłek realizowanych
przez sklep w zależności od posiadania stacjonarnej placówki sprzedaży str. 22
Miesięczna sprzedaż sklepu str. 23
Miesięczna sprzedaż sklepu – porównanie
w ujęciu rocznym str. 23

1-4 Marketing i promocja

Czy sklep posiada stacjonarną placówkę
sprzedaży w zależności od stażu w e-Handlu str. 18

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy - porównanie wyników
badań z lat 2007 i 2009 str. 24

Czy sklep posiada stacjonarną placówkę
sprzedaży w ujęciu branżowym str. 18

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy w zależności od wielkości zatrudnienia str. 26

Wielkość zatrudnienia w całym przedsiębiorstwie str. 19
Wielkość zatrudnienia w całym przedsiębiorstwie w ujęciu branżowym str. 19

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy w zależności od wielkości zatrudnienia str. 27

Wielkość zatrudnienia przy sprzedaży
w Internecie w uzależnieniu od całkowitego zatrudnienia str. 20

Formy marketingu internetowego stosowane przez sklepy – zagregowane porównanie
sklepów o różnej wielkości zatrudnienia,
przychodów oraz stażu str. 28

Wielkość zatrudnienia w poszczególnych
kanałach sprzedaży str. 20

Formy marketingu internetowego stosowane
przez sklepy w wybranych branżach str. 29

Partner strategiczny

Partner branżowy

Akcje promocyjne stosowane przez
sklepy internetowe w wybranych branżach str. 31
Informacje zamieszczone na stronie produktu podnoszące ich sprzedaż str. 32
Informacje zamieszczone na stronie produktu podnoszące ich sprzedaż – zagregowane porównanie sklepów o różnej
wielkości zatrudnienia, przychodów oraz
stażu str. 32
Informacje zamieszczone na stronie produktu podnoszące ich sprzedaż w wybranych branżach str. 33
Czynniki, które zdaniem sprzedawców
mają największy wpływ na wielkość sprzedaży – zagregowane porównanie sklepów o
różnej wielkości zatrudnienia, przychodów
oraz stażu str. 34
Czynniki, które zdaniem sprzedawców
mają największy wpływ na wielkość sprzedaży str. 34
Czynniki, które zdaniem sprzedawców
mają największy wpływ na wielkość sprzedaży w wybranych branżach str. 35

1-5 Transakcje i płatności
Jaka jest przeciętna wartość jednego zamówienia (koszyka) w Państwa sklepie? str. 36
Przeciętna wartość jednego zamówienia
w podziale na branże str. 38
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Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od stażu sklepu. str. 38

tę formę płatności w wybranych branżach str. 44

nia stanów magazynowych w zależności od
miesięcznej sprzedaży sklepu str. 58

Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od posiadania sklepu stacjonarnego. str. 38

Dostępność wybranych form płatności
w uzależnieniu od branży sklepu. str. 45

Termin wysyłki towaru str. 59

Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od dostępnych form płatności. str. 39

Dostępność wybranych form płatności
w uzależnieniu od stażu sklepu str. 46

Jakie sposoby płatności za zakupy są dostępne
w Państwa sklepie internetowym? str. 39

Dostępność wybranych form płatności – zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu str. 46

Intensywność wykorzystywania płatności
przy odbiorze w sklepach, które udostępniają tę formę płatności str. 41

Dostępność wybranych form płatności
w uzależnieniu od wielkości miesięcznej
sprzedaży sklepu str. 48

Przeciętna wartość zamówienia w uzależnieniu od dostępnych form płatności
w połączonych branżach Komputer, Foto
i RTV-AGD oraz Dom i Ogród. str. 41

1-6 Gospodarka magazynowa

Jakie sposoby płatności za zakupy są dostępne
w Państwa sklepie internetowym? str. 41
Intensywność wykorzystywania płatności przy
odbiorze w sklepach, które udostępniają tę formę płatności w wybranych branżach str. 41
Intensywność wykorzystywania płatności przelewem na konto jako przedpłata
w sklepach, które udostępniają tę formę
płatności str. 42
Intensywność wykorzystywania płatności
przelewem na konto jako przedpłata w
sklepach, które udostępniają tę formę płatności w wybranych branżach str. 42
Intensywność wykorzystywania płatności
kartą kredytową w sklepach, które udostępniają tę formę płatności str. 42

Procent towarów oferowanych przez sklepy i posiadanych przez nie w magazynie str. 51
Odsetek sklepów posiadających w magazynie prawie wszystkie pozycje asortymentowe w podziale na branże str. 52
Średnia wartość zamówienia a odsetek
asortymentu posiadany przez sklep w magazynie str. 53
Procent towarów oferowanych przez sklep
i posiadanych w magazynie, w podziale
uwzględniającym liczbę paczek wysyłanych
miesięcznie przez sklep internetowy str. 55
Porównanie odsetka posiadanego asortymentu w badaniu z listopada 2007 z badaniem z czerwca/lipca 2009 str. 56
Metody prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych str. 56

Intensywność wykorzystywania płatności
PayPal w sklepach, które udostępniają tę
formę płatności str. 44

Metody prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych w zależności od
stażu sklepu str. 57

Intensywność wykorzystywania płatności kartą kredytową w sklepach, które udostępniają tę
formę płatności w wybranych branżach str. 44

Metody prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych - zagregowane
porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu str. 58

Intensywność wykorzystywania płatności PayPal w sklepach, które udostępniają
Partner strategiczny

Partner branżowy

Metody prognozowania popytu i planowa-

Termin wysyłki towaru w zależności od
stanów magazynowych str. 59
Termin wysyłki towaru - zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu str. 60
Termin wysyłki towaru w zależności od wielkości miesięcznej sprzedaży sklepu str. 60
Informowanie klientów o etapie realizacji
zamówienia str. 61
Sposób realizacji konfekcjonowania i wysyłki str. 61
Sposób realizacji konfekcjonowania i wysyłki w podziale na branże str. 62
Sposób realizacji konfekcjonowania i wysyłki - zagregowane porównanie sklepów o
różnej wielkości zatrudnienia, przychodów
oraz stażu str. 63

1-7 Logistyka transportowa
Metody dostarczania towarów przez sklepy
internetowe str. 64
Zestawienie przewoźników według kryterium ich dostępności w sklepach internetowych str. 66
Udział poszczególnych metod dostarczania
towarów str. 67
Metody dostarczania towarów przez sklepy
internetowe w zależności od wielkości zatrudnienia str. 67
Metody dostarczania towarów - zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu str. 68
Metody dostarczania towarów w zależności
od średniej wartości zamówienia str. 70
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Popularność kurierów w sklepach internetowych str. 71

Hosting sklepu w uzależnieniu od typu
oprogramowania str. 83

Miesięczne dochody netto respondentów
z podziałem na płeć str. 108

Ocena współpracy z firmą kurierską str. 72

Nasz sklep jest hostowany na: str. 83

Miesięczne dochody netto respondentów str. 108

Popularność kurierów w sklepach internetowych - zagregowane porównanie sklepów o różnej wielkości zatrudnienia, przychodów oraz stażu str. 72

Hosting w uzależnieniu od ilości posiadanych sklepów str. 84

Doświadczenie respondentów w kupowaniu
przez Internet z podziałem wiek str. 109

Hosting sklepów handlujących wyłącznie
w Internecie i o zatrudnieniu powyżej 10
osób str. 84

Doświadczenie respondentów w kupowaniu przez Internet str. 109

Ocena współpracy z firmą kurierską
w zależności od wielkości zatrudnienia
w przedsiebiorstwie str. 73
Częstotliwość występowania problemów podczas realizacji dostaw przez kuriera str. 73
Ocena współpracy z Pocztą Polską str. 74
Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od wielkości zatrudnienia str. 75
Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od ilości realizowanych przesyłek str. 75
Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od czasu przygotowywania wysyłki str. 75
Ocena współpracy z Pocztą Polską w zależności od stażu sklepu str. 76
Częstotliwość występowania problemów
we współpracy z Pocztą Polską str. 77
Monitorowanie stanu dostarczonej przesyłki str. 78
Monitorowanie u klienta stanu dostarczonej
przesyłki w zależności od ilości przesyłek str. 78
Odsetek zwrotów od klienta spowodowanych uszkodzeniem przesyłki str. 79

1-8 Technologia i bezpieczeństwo
Aplikacja sklepu to oprogramowanie: str. 80
Aplikacja sklepu w uzależnieniu od jego
stażu str. 80
Aplikacja sklepu w uzależnieniu od wielkości miesięcznej sprzedaży str. 82

Partner strategiczny

Partner branżowy

Hosting sklepów w uzależnieniu od wielkości ich miesięcznej sprzedaży str. 84
Ranking popularności hostingu sklepów
internetowych str. 85
W jaki sposób chronione są dane osobowe
klientów sklepu? str. 86
W jaki sposób chronione są dane osobowe klientów w uzależnieniu od stażu sklepu str. 88
W jaki sposób chronione są dane osobowe
klientów w uzależnieniu od wielkości miesięcznej sprzedaży sklepu? str. 89

Częstotliwość zakupów przez Internet str. 110
Częstotliwość zakupów przez Internet
z podziałem na wiek str. 110
Częstotliwość zakupów przez Internet
z podziałem na płeć str. 110
Częstotliwość zakupów przez Internet
wśród mężczyzn w wieku 26-35 lat i o dochodach przewyższających 5.000zł str. 112
Częstotliwość zakupów przez Internet
z podziałem na dochody str. 112

2-3 Preferencje zakupowe konsumentów

1-9 Przyszłość e-Handlu w Polsce

Powody kupowania w Internecie str. 113

Kto zdaniem sprzedawców ma największe
szanse na zdobycie rynku e-handlu w Polsce? str. 90

Powody kupowania w Internecie przez
osoby o ponad 3-letnim doświadczeniu
i kupujących co najmniej kilka razy w miesiącu str. 113

Kto zdaniem sprzedawców zatrudniających ponad 10 osób ma największe szanse na zdobycie rynku e-handlu w Polsce
z podziałem na sklepy stricte internetowe
i posiadające stacjonarne placówki oraz
w zależności od ich stażu str. 92

2-2 Metryka respondentów
Wiek respondentów str. 107
Płeć respondentów z podziałem na wiek str. 107
Płeć respondentów str. 107
Miesięczne dochody netto respondentów
z podziałem na wiek str. 108

Powody kupowania w Internecie w zależności od wieku str. 115
Powody kupowania w Internecie w zależności od płci str. 116
Powody kupowania w Internecie w zależności od dochodu str. 116
Powody kupowania w Internecie w zależności od doświadczenia str. 117
Powody kupowania w Internecie w zależności od częstotliwości zakupów str. 118
Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów str. 118
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Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów osoby o ponad 3-letnim
doświadczeniu i kupujących co najmniej
kilka razy w miesiącu str. 119
Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od płci str. 119
Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od wieku str. 120
Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych
zakupów w zależności od dochodów str. 121
Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych
zakupów w zależności od doświadczenia str. 122
Argumenty jakie mogłyby skłonić do częstszych zakupów w zależności od częstotliwości dokonywanych zakupów str. 123
Czy kupowanie przez Internet jest łatwe? str. 124
Czy kupowanie przez Internet jest łatwe dla osób
o ponad 3-letnim doświadczeniu i kupujących
co najmniej kilka razy w miesiącu str. 124
Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w
zależności od płci str. 124
Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w
zależności od wieku str. 124
Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w
zależności od dochodów str. 125
Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w
zależności od doświadczenia str. 125
Czy kupowanie przez Internet jest łatwe w zależności od częstotliwości zakupów str. 125
Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy
nie będą kupować przez Internet? str. 126
Czy jakiegoś typu produktu nigdy nie będą kupować przez Internet osoby o ponad 3-letnim
doświadczeniu i kupujących co najmniej kilka
razy w miesiącu str. 126
Czy jakiegoś typu produktu Internauci
nigdy nie będą kupować przez Internet w
zależności od ich płci str. 126
Partner strategiczny

Partner branżowy

Czy jakiegoś typu produktu Internauci
nigdy nie będą kupować przez Internet w
zależności od ich wieku str. 126
Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez Internet w zależności od ich dochodów str. 127
Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez Internet w zależności od ich doświadczenia str. 127
Czy jakiegoś typu produktu Internauci nigdy nie będą kupować przez Internet w zależności od częstotliwości zakupów str. 127
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Towary, których respondenci nigdy nie kupią przez Internet str. 139
Ocena trudności kupowania przez Internet str. 140

2-5 Internauci nie kupujący
przez Internet
Udział osób niekupujących przez Internet
wśród osób przeglądających oferty sklepów internetowych str. 141
Wiek internautów niekupujących przez Internet str. 141

2-4 Branżowy profil typowego
konsumenta

Płeć internautów niekupujących przez Internet str. 141

Wiek respondentów kupujących w poszczególnych branżach str. 128

Dochody internautów niekupujących przez
Internet str. 142

Płeć respondentów kupujących w poszczególnych branżach str. 129

Branża w której poszukiwali produktów internauci niekupujący przez Internet str. 142

Dochody respondentów kupujących w poszczególnych branżach str. 130

Powody z jakich internauci nie kupują
przez Internet str. 143

Doświadczenie zakupowe respondentów kupujących w poszczególnych branżach str. 131

Powody nie kupowania z podziałem na
płeć str. 143

Częstotliwość zakupowa respondentów kupujących w poszczególnych branżach str. 132
Powody zakupów w poszczególnych branżach str. 133
Powody zakupów dokonywanych przez kobiety w poszczególnych branżach str. 134
Powody zakupów dokonywanych przez mężczyzn w poszczególnych branżach str. 135
Motywacje do częstszych zakupów w poszczególnych branżach str. 136
Motywacje kobiet do częstszych zakupów
w poszczególnych branżach str. 137
Motywacje mężczyzn do częstszych zakupów w poszczególnych branżach str. 138

Powody nie kupowania przez osoby w wieku 50 plus str. 144
Argumenty jakie mogłyby skłonić niekupujących do kupowania w Internecie str. 144
Argumenty jakie mogłyby skłonić niekupujących do kupowania w Internecie z podziałem na płeć str. 144
Argumenty jakie mogłyby skłonić niekupujące osoby w wieku 50 plus do kupowania w Internecie str. 145
Czy kupowanie przez Internet byłoby łatwe? str. 145
Czy kupowanie przez Internet byłoby łatwe
z podziałem na płeć? str. 145
Czy kupowanie przez Internet byłoby łatwe
dla osób w wieku 50 plus? str. 145
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Inteligo Financial Services S.A.

Fibra-Hallo.pl Sp. z o.o.

InPost Sp. z o.o.

Spółka prowadzi obsługę kont Inteligo
oraz zapewnia rozwiązania informatyczne
umożliwiające stworzenie i uruchomienie
zdalnego dostępu do rachunków bankowych. Jako pierwsze konto w Polsce, w marcu 2002 roku, Inteligo wprowadziło usługę
integrującą transakcje zakupowe w internecie z transakcjami bankowymi. Spółka
oprócz obsługi konta Inteligo zapewnia
również utrzymanie i rozwój usługi bankowości elektronicznej iPKO. Dzięki temu dostęp do usługi płatności w internecie ma już
ponad 3,5 mln aktywnych użytkowników
bankowości elektronicznej Inteligo i iPKO
w PKO Bank Polski.

Fibra-Hallo.pl od 2006 roku specjalizuje
się w outsourcingu procesów biznesowych
opartych na komunikacji bezpośredniej.
Zajmuje się kompleksową obsługą korespondencji pocztowej, począwszy od codziennej korespondencji, poprzez mailingi,
aż po kampanie direct marketingowe. Zapewnia także kompleksową obsługę z zakresu e-commerce, e-faktury oraz obsługę
programów lojalnościowych i wydawnictw.
Współpracuje z wiodącymi operatorami
pocztowymi na polskim rynku. Posiada
9 oddziałów na terenie całego kraju.

InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim. Od listopada 2006 roku świadczy
usługi pocztowe w obszarze przesyłek
o masie powyżej 50 g. InPost posiada 800
Punktów Obsługi Klienta w 200 miastach
Polski. Priorytetem spółki są inwestycje
w nowoczesne technologie, dlatego chętnie wprowadza nowe udogodnienia, które mogą przyczynić się do zwiększenia
dostępności i jakości świadczonych usług.
Wśród nowych usług znajdą się m.in.:
Paczkomaty 24/7, poczta hybrydowa czy
płatności mobilne.

PayPal Polska Sp. z o.o.

Przelewy24

Optivo GmbH Sp. z o.o.

PayPal umożliwia wygodne i bezpieczne
wysyłanie i odbieranie płatności oraz przelewów internetowych. W systemie PayPal
można płacić za zakupy w Internecie lub
przelewać pieniądze do krewnych i znajomych w kraju i za granicą bez ujawniania swoich danych finansowych. Sklepy
internetowe mogą w prosty sposób zacząć
akceptować płatności od użytkowników
z całego świata w 24 walutach.

Przelewy24 jest wiodącym technologicznie
operatorem płatności elektronicznych w
Internecie. Na jednej platformie obsługuje
ponad 30 form płatności w tym natychmiastowe przelewy bankowe, karty kredytowe, płatności mobilne oraz międzynarodowe systemy płatnicze. Główne zalety
systemu Przelewy24 to szybka rejestracja,
brak opłat stałych i instalacyjnych, szeroki
zbiór gotowych modułów do najpopularniejszych systemów sprzedażowych oraz
krótki czas rozliczeń z partnerami.

Optivo oferuje zaawansowany system
do e-mail marketingu, który umożliwia
wysyłkę profesjonalnych Newsletterów
i Mailingów, ich analizę, raportowanie,
testowanie i zarządzanie. Spółka obsługuje ponad 450 klientów, którzy wysyłają
miesięcznie ponad 450.000.000 e-maili,
a w tym m.in.: PLL LOT, Tchibo, Accor
Hotels, AXA, Hypovereinbank, Bosch,
Siemens. Optivo jest pierwszym polskim
certyfikowanym partnerem Certified
Senders Alliance.

strategiczny partner raportu

partner branżowy w dziale
e-Konsumenci

partner branżowy w dziale
Gospodarka magazynowa

partner branżowy w dziale
Transakcje i płatności

partner branżowy w dziale
Logistyka transportowa

partner branżowy w dziale
Marketing i promocja
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Piotr Jarosz
Przewodniczący kolegium redakcyjnego raportu. Autor rozdziałów: 1-4 Marketing i promocja, 1-5 Transakcje i płatności,
część II – Badanie na konsumentach oraz współautor pozostałych rozdziałów.
Prezes Zarządu spółki Dotcom River Sp. z o.o. Założyciel i wydawca serwisów Sklepy24.pl i Kangoo.pl. Pomysłodawca i organizator Forum Handlu Elektronicznego DobryKupiec.pl promującego standardy jakościowe obsługi oraz wypracowanie
Kodeksu Dobrych Praktyk dla internetowych sprzedawców. Autor
i współautor licznych publikacji z zakresu handlu elektronicznego
w tym raportów „e-Commerce 2006” oraz „e-Commerce 2007”
wydanych we współpracy z International Data Group Poland SA.,
jak również raportu „E-commerce w Polsce” wydanego w roku
2007 we współpracy z Gemius SA.

Dr Grzegorz Chodak

Adam Kwaśniewski

Członek kolegium redakcyjnego raportu. Współautor
rozdziałów 1-6 Gospodarka
magazynowa oraz 1-7 Logistyka transportowa.

Członek kolegium redakcyjnego raportu. Współautor rozdziałów 1-2 Wielkość
i struktura rynku, 1-3 Metryka sklepu oraz 1-9 Przyszłość
e-Handlu.

Dr nauk ekonomicznych,
informatyk,
wykładowca
Politechniki Wrocławskiej w
Instytucie Organizacji i Zarządzania, od lat specjalizujący się
w tematyce handlu elektronicznego oraz gospodarki magazynowej. Autor kilkudziesięciu
publikacji naukowych dotyczących wspomnianej tematyki,
w tym: „Dropshipping - model
logistyczny dla sklepu internetowego”, „Problem długiego
ogona - propozycja modelu
e-sklepu”, „Symulator obrotów magazynowych w sklepie
internetowym - propozycja
implementacji”, „Zarządzanie
asortymentem w sklepie internetowym”.

Industry Head Retail, Local
Head of Content & Commerce
w Google Polska, inicjator oraz
szef Grupy E-commerce działającej przy Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego SMB
zrzeszającej
przedstawicieli
polskiego handlu elektronicznego, w tym Agito.pl, Allegro.
pl, Euro RTV AGD, Empik.pl,
Fly.pl, Google Poland, Merlin.
pl, PayPal. Z branżą internetową związany od 2001 roku.
Współautor licznych publikacji
w tym raportów branżowych
wydawanych przez Interactive
Advertising Bureau IAB Polska.
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Marta Smaga

Marcin Engelmann

Łukasz Latus

Dr Ewa Prałat

Członek kolegium redakcyjnego raportu.

Współautor rozdziału 1-8
Technologia i bezpieczeństwo.

Współautor rozdziałów 1-6
Gospodarka magazynowa oraz
1-7 Logistyka transportowa.

Współautor rozdziałów 1-6
Gospodarka magazynowa oraz
1-7 Logistyka transportowa.

Business Development Manager w Money.pl Sp. z o.o. Autor serii raportów „Jak płacimy
w internecie”. Współautor rankingu sklepów internetowych
opracowywanego
corocznie
przez portal Money.pl oraz
tygodnik Wprost.

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym
w ochronie danych osobowych.
Posiada doświadczenie w audytach IT oraz wdrażaniu polityk
bezpieczeństwa (ISO 27001)
i jest Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych (CISA) międzynarodowej
organizacji ISACA.

Doktorant Instytutu Organizacji i Zarządzana Politechniki Wrocławskiej zajmujący
się zastosowaniem systemów
sztucznej inteligencji w handlu
elektronicznym.

Doktor nauk ekonomicznych,
informatyk, wykładowca Politechniki Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania.
Specjalizuje się między innymi
w tematyce gospodarki elektronicznej i jest autorką publikacji
naukowych poruszających ten
temat.

Kolejność nazwisk jest alfabetyczna z podziałem funkcjonalnym na kolegium redakcyjne i pozostałych autorów raportu.

Opracowanie graficzne:

Agencja Reklamowa Insane
Piotr Majewski

Skład dokumentu: Agencja Reklamowa Insane

zakupy internetowe będą prostsze
i bezpieczniejsze

https://securedid.pl
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Dotcom River
Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Sp.k.

Sklepy24.pl
Przewodnik kupujących online

Spółka Dotcom River koncentruje swoje
działania wokół szeroko rozumianego rynku e-Commerce. Spółka zarządza serwisem
Sklepy24.pl i jest właścicielem wyszukiwarki sklepów internetowych Kangoo.pl. Ponadto jest dostawcą usługi SymbioStream
optymalizującej przepływ użytkowników
pomiędzy komplementarnymi sklepami
internetowymi.

Serwis Sklepy24.pl jest uznawany za najliczniejszy rejestr aktywnych sklepów
internetowych w Polsce. Sklepy24.pl monitoruje wydarzenia z rynku i udostępnia
poradniki oraz forum konsumenckie. Serwis działa od marca 2005 i w grudniu 2009
agregował informacje, w tym także opinie
konsumentów o 6,5 tysiącach aktywnych
biznesowo sklepach internetowych.

Dotcom River wykonuje badania rynkowe
oraz analizy ekonomiczne. Firma wspiera działalność naukową i jest organizatorem szkoleń oraz konferencji branżowych
w tym Forum Handlu Elektronicznego
DobryKupiec.pl.

http://sklepy24.pl

Dotcom River specjalizuje się w planowaniu i realizacji projektów polegających na
rozszerzaniu działalności tradycyjnych
firm handlowych o elektroniczne kanały
sprzedaży.

Kangoo.pl
Wyszukiwarka sklepów internetowych

Data publikacji: 15 grudnia 2009

Wyszukiwarka sklepów internetowych Kangoo.pl pomaga szybko dotrzeć do produktów oferowanych przez sklepy internetowe.
Kangoo.pl daje możliwości, jakich nie oferuje tradycyjna wyszukiwarka internetowa
w zakresie filtrowania wyników wyszukiwania, zachowując równocześnie prostotę
i intuicyjność jej interfejsu. Serwis działa od
marca 2009 i w grudniu 2009 agregował informacje o 4 mln produktów oferowanych
przez blisko tysiąc sklepów internetowych.

ISBN: 978-83-930264-0-1

http://kangoo.pl

Adres wydawcy:
53-661 Wrocław
pl. Solidarności 1/3/5
tel. +4871 / 788 95 10
fax +4871 / 788 95 20
email: info@dotcomriver.pl

Dane zawarte w raporcie stanowią własność
jego Wydawcy. Nabycie Raportu nie stanowi
nabycia prawa własności kopii bazy danych
w rozumieniu art. 9. Ustawy z 27 lipca 2001
r. o ochronie baz danych i nie uprawnia Nabywcy do udostępniania odpłatnego lub darmowego danych wyodrębnionych z Raportu
osobom trzecim.
W rozumieniu art. 50 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wydawca nie udziela
zgody na eksploatację Raportu na wszelkich
polach wchodzących w skład następujących zakresów: w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których Raport
utrwalono; w zakresie rozpowszechniania
Raportu (w tym umieszczanie na komputerach i serwerach dostępnych publicznie);
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
utworu, z wyłączeniem utrwalenia i zwielokrotnienie w nie więcej niż 2 egzemplarzach
wyłącznie dla celów zabezpieczenia Raportu
przed utratą.
Nabywca raportu nie ma prawa dalszej odsprzedaży raportu lub udzielania sublicencji w żadnym z powyższych zakresów, oraz
w żadnym innym nie wymienionym tu z nazwy zakresie.
Tworzenie opracowań lub streszczeń Raportu lub jego fragmentów jest zabronione.

