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PONAD 5 MLN PRODUKTÓW
ZDARMOWĄ DOSTAWĄ 
Krzysztof Bartnik

5 grudnia był w 2017 roku dniem, w którym klienci nie zapłacili za dostarczenie towarów zamówionych w wybranych sklepach internetowych. Była to już 8 edycja Dnia 
Darmowej Dostawy w Polsce - święta e-handlu, które z roku 
na rok cieszy się ono coraz większą popularnością. Pełna 
lista sklepów biorących udział w akcji pojawiła się na stronie
https://www.dziendarmowejdostawy.pl/.

Szczegóły przedsięwzięcia
We wtorek 5 grudnia ubiegłego roku od godz. 00:01 do 23:59 klienci 
mogli dokonywać zakupów online w ponad 1800 sklepach internetowych, które przyłączyły się do akcji. Koszt dostawy dla zamówień 
złożonych tego dnia wynosiły 0 zł niezależnie od metody płatności 
i rodzaju dostawy. Akcja obejmowała swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Polski. Głównym jej celem jest 
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zachęcenie jak największej liczby osób do zrobienia zakupów online 
jako alternatywy dla odwiedzania sklepów tradycyjnych, stania w kolejkach i tracenia czasu.

Internetowe święto po polsku
Dzień Darmowej Dostawy coraz częściej nazywany jest polskim świętem zakupów internetowych. Po raz pierwszy DDD zorganizowano 
w Polsce w 2010 r. Inspiracją był Free Shipping Day, który od 2008 
r. odbywa się w USA. DDD okazał się strzałem w 10-tkę integrującym rzesze sprzedawców i klientów. Bezpłatna dostawa jest bowiem 
jednym z najskuteczniejszych sposobów przyciągnięcia kupujących. 
Badania pokazują bowiem, że najwięcej konsumentów rezygnuje z
zakupu określonych towarów właśnie z powodu wysokich (w stosunku do wartości samych produktów) kosztów wysyłki. Potwierdza 
ten fakt chociażby popularność internetowego sklepu Zalando, gdzie 
darmowa dostawa oraz wydłużony okres zwrotu towarów stały się już 
znakiem firmowym.

Darmowa dostawa w praktyce
Kilka lat temu brak kosztów dostawy nie był przez właścicieli sklepów internetowych traktowany jako świetna okazja do zwiększenia
przychodów. Pierwsze próby po dokładnym przeliczeniu przynosiły
więcej szkody, niż pożytku (dużo pracy, niewiele zysku). Ale ostatnie
Dni Darmowej Dostawy pokazują, że sprzedawcy potrafią umiejętnie
korzystać z tej formy zaproszenia do zakupów i dobrze na niej zarabiać. Ważne, aby pamiętać, że nie zawsze darmowa dostawa musi
być dostępna w sklepie przez cały czas. Niejednokrotnie okresowe
5
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promocje przynoszą dużo więcej korzyści dla handlowców.
Najczęściej stosowaną formą darmowej dostawy w e-sklepach jest
wyzerowanie kosztów pod warunkiem przekroczenia określonej wartości zamówienia. Niejednokrotnie jest to jednak propozycja mało
atrakcyjna dla kupujących, zwłaszcza jeżeli próg ustawiony jest dość
wysoko np. 500 zł czy też 1000 zł. Sprzedawcy obniżają lub likwidują
ten limit, np. wprowadzając brak opłat za wysyłkę w przypadku płatności przelewem jeszcze przez zrealizowaniem zamówienia. Wiąże
się to z dodatkową opłatą za paczki pobraniowe, które musi ponieść
sklep. Dużo zależy tutaj oczywiście od rodzaju oferowanego asortymentu, ale także od wielkości sklepu. Na co innego może sobie pozwolić sprzedawca z branży AGD i RTV, a na coś innego sklep z zabawkami. Przed świętami wiele sklepów oferuje darmową dostawę,
ale przy przedpłacie lub przy koszyku o minimalnej wartości 100 zł.
W branży fashion darmowa dostawa bez ograniczeń lub przy niskiej
wartości koszyka staje się codziennościa. Wystarczy popatrzeć na Zaloando czy też Answear.com wysyłający zawsze za darmo towar i dodatkowo oferujący darmowe zwroty. W ten sposób można budować
przewagę konkurencyjną.
Jak zatem najlepiej podejść do tematu promocji polegającej na braku
kosztów wysyłki? Przede wszystkim dokładnie policzyć swoje możliwości (koszty!) oraz dokładnie przemyśleć, co chcemy w ten sposób
osiągnąć. Wielu sprzedawców zapomina o przygotowaniu do zwiększonego ruchu na stronach (potencjalna awaria serwera) czy większej
liczby zamówień, które trzeba obsłużyć tak, żeby klient był zadowolony. Większość e-handlujących nie patrzy też na swoje działania
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długoterminowo i nie robi nic, aby kupującego bez kosztów dostawy
zatrzymać w swoim sklepie na dłużej (program lojalnościowy, niewielka zniżka na kolejne zamówienie, etc.). Wysyłają paczki, a dopiero
później myślą, co mogli zrobić lepiej. Powinno być odwrotnie i dobre
przygotowanie każdego aspektu odgrywa kluczową rolę.

Oczywiście „diabeł tkwi w szczegółach”
i tylko od sprzedawców zależało, czy
potrafili skutecznie na akcji zarobić.

Edukacja klientów i sprzedawców
Istotny wpływ na zwiększenie świadomości sprzedawców oraz kupujących ma ganizowany przeze eKomercyjnie.pl Dzień Darmowej
Dostawy, czyli wspólna akcja sklepów internetowych i firm z branży
e-commerce.
DDD ma pokazać to, że akcja jest wspólnym świętem i klientów i kupujacych. Że obie strony są partnerami, krórzy wzajemnie się potrzebują i bez siebie nie będą egzystować na rynku e-commerce. Dlatego
od pocztku akcji stawia się główny naciśk na edukację. Czasem 10
gr, które pojawia się w sklepie, jako cena za przesyłkę jest po prostu
błędem. Zawsze w dniu akcji nasi pracownicy są mediatorami pomiędzy obiema stronami i starają się pomóc dojść im do porozumienia,
jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości.

7

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

DDD 2017 za nami, co dalej?
W czasie Dnia Darmowej Dostawy 2017, który odbył się 5 grudnia,
sklepy zaoferowały wszystkim swoim klientom darmową dostawę
zamówień, niezależnie od sposobu płatności (przedpłata, pobranie), metody dostawy (poczta, kurier, Paczkomaty) oraz ich wartości
(można było jednak wprowadzić limit 20 zł brutto jako minimalne zamówienie, żeby uniknąć zakupów za 5 zł kurierem za pobraniem...).
Podobne zasady obowiązują w 2018 roku. Warto więc pomyśleć, czy to
już nie najlepszy czas na dołączenie do akcji?
Oczywiście „diabeł tkwi w szczegółach” i tylko od sprzedawców zależy,
czy potrafią oni skutecznie na akcji zarobić. Jako organizator wydarzenia każdego roku uczę się czegoś nowego. Widzę ile jeszcze można
poprawić i ile zmian wprowadzić. Ogólnie, jestem bardzo zadowolony
z tego, jak Dzień Darmowej Dostawy wypadł po raz ósmy. I pomyśleć,
że wszystko zaczęło się od wpisu na blogu, jakim w 2009 roku było
eKomercyjnie.pl... g
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STATYSTYKI OGLĄDALNOŚCI
STRONY DDD
Dawid Marut

O tym, że Dzień Darmowej Dostawy jest akcją promocyjną,
która rzeczywiście zachęca klientów do robienia zakupów,
najlepiej powiedzą statystyki. Przeanalizujmy zatem, jaką
oglądalność miała witryna www.dziendarmowejdostawy.
pl w 2017 roku. Niech przemówią liczby! Dane zaczerpnięto
głównie z Google Analytics.
W ciągu miesiąca - od 15 listopada 2017 do 15 grudnia 2017 – witryna
miała 661 958 odwiedzin, 260 541 unikalnych użytkowników i aż 1
447 174 odsłon. Przeciętny czas, jaki użytkownik spędzał na stronie,
to aż 9 minut i 16 sekund. Duży skok liczby odwiedzin nastąpił po
tym, jak ogłosiliśmy, że zapraszamy sklepy, by zapisały się do akcji; kolejne wzrosty związane były z publikacją informacji prasowych, jakie
były wysyłane do mediów.
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Oglądalność DDD w okresie
15 listopada - 15 grudnia 2017:
•
•
•
•
•
•

Odwiedziny: 661 958
Unikalni użytkownicy: 260 541
Odsłony: 1 447 174
Strony/odwiedziny: 6,81
Średni czas trwania odwiedzin: 00:09:16
Współczynnik odrzuceń: 36,26%

Rekord padł w sam Dzień Darmowej Dostawy, czyli 5 grudnia. W ciągu
jednego dnia przekierowaliśmy do sklepów, które brały udział
w akcji, prawie 2,2 miliona potencjalnych klientów. 2,2 miliony
kliknięć w ciągu 24 godzin – takie było zainteresowanie kupujących
Dniem Darmowej Dostawy! Zanotowano wtedy 207 972 odwiedzin,
173 694 unikalnych użytkowników, 698 116 odsłon, a średni czas
spędzany na stronie wyniósł ponad 10 minut. Interesujący może być
fakt, że współczynnik odrzuceń wyniósł wtedy 22,14%.

Oglądalność DDD 5 grudnia 2017:
•
•
•
•
•
•

Odwiedziny: 207 972
Unikalni użytkownicy: 173 694
Odsłony: 698 116
Strony/odwiedziny: 7,21
Średni czas trwania odwiedzin: 00:10:01
Współczynnik odrzuceń: 22,14%
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Użytkownicy
Analizując dane dotyczące użytkowników, jacy odwiedzali stronę
Dnia Darmowej Dostawy, widać, że nadal największe zainteresowanie akcją wykazują internauci z województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.
Większość odwiedzających weszła na stronę tylko raz (57%), dwukrotnie pojawiało się na niej 23,59% użytkowników, trzykrotnie – 5,44% .
Co ciekawe, stronę www.dziendarmowejdostawy.pl otworzyło na
urządzeniach mobilnych aż 36,87% użytkowników (jest to łączny procent użytkowników telefonów komórkowych i tabletów). 14,0% odwiedzających korzystało z urządzeń marki Apple, 7,97% z Huawei,
a 7,6 z urządzeń marki Samsung. Pozostałe osoby używały innych
urządzeń lub nie zezwoliły na ich identyfikację.
Rozkład użytkowników poszczególnych przeglądarek przedstawiał się
następująco: 54,3% odwiedzin wygenerowali użytkownicy posługujący się przeglądarką Chrome, 20,04 korzystający z Firefoxa, 6,53%
internauci korzystający z Safari, 4,09% - z Opery, a 3,36 z Internet
Explorera.

Źródła odwiedzin
Największy ruch (36,7%) wygenerowały jednak witryny odsyłające.
W kategorii tej prym wiedzie Facebook, na kolejnym miejscu uplasowała się wykorzystywana wówczas kampania e-mail marketingowa.
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Top 10 witryn, które w 2017 roku przekierowały na stronę DDD najwięcej użytkowników, przedstawia się następująco:

TOP witryny odsyłające
1.
2.
3.
4.
5.

facebook.com
onet.pl
ekomercyjnie.pl
forum.gazeta.pl
wiadomosci.radiozet.pl

6.
7.
8.
9.
10.

wp.pl
fakt.pl
wizaz.pl
wykop.pl
kobieta.gazeta.pl

Jak wyglądały statystyki pod względem źródeł, z jakich następowały
odwiedziny? Wejścia bezpośrednie stanowiły 33,01% całego ruchu,
zaś te pochodzące z sieci wyszukiwania już 30,29%. Stroną, która
przekierowała na witrynę Dnia Darmowej Dostawy największą liczbę
użytkowników, była wyszukiwarka Google. Najważniejsze słowa kluczowe, dzięki którym internauci trafiali na witrynę DDD, to:

TOP słowa kluczowe
1. dzień darmowej dostawy
2. dzień darmowej dostawy
2017
3. dzien darmowej dostawy
4. dzień darmowej wysyłki 2017
5. darmowa dostawa

6.
7.
8.
9.

dziendarmowejdostawy.pl
dziendarmowejdostawy
darmowa wysyłka
dzień darmowej dostawy
2017 kiedy
10. darmowa przesyłka

za Brand 24 raport DDD 2017
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Najpopularniejsze kategorie
Najwięcej odsłon odnotowała strona główna serwisu (41,09%). Kategorie, które budziły największe zainteresowanie użytkowników,
to: Uroda i zdrowie, Dla dzieci, Książki i komiksy, Odzież, Dodatki,
Dom i ogród, Delikatesy, AGD i RTV.

Kliknięcia
Co wynika z wszystkich przedstawionych powyżej statystyk? Jakie
dane są szczególne cenne dla partnerów akcji? Przede wszystkim to, że
w czasie, jaki był brany pod uwagę przy tworzeniu tego podsumowania, witryna Dnia Darmowej Dostawy wygenerowała aż 4,7 miliona
darmowych przekierowań do partnerów akcji (czyli ponad 2600 na
sklep), z czego tylko 5 grudnia klienci przeszli na strony sklepów
obecnych na listach ponad 2 miliony razy! Deje to 1111 przejść na
sklep. Jak widać, Dzień Darmowej Dostawy jest akcją rozpoznawalną,
która budzi duże zainteresowanie potencjalnych klientów. g

14

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY,
SKLEPY PEŁNE ZAMÓWIEŃ
Karolina Bartnik-Kura
PR Manager, Shoper

Nie jest tak popularny jak Black Friday czy Cyber Monday, ale
i tak cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2017
roku Dzień Darmowej Dostawy znowu wykręcił sklepom internetowym niezłe wyniki.
Teoretycznie, DDD czyli Dzień Darmowej Dostawy ma z trzech
wyżej wymienionych „świąt” sprzedażowych najtrudniej – następuje
w końcu po Czarnym Piątku i Cyfrowym Poniedziałku, w czasie których klienci sklepów internetowych wydają najwięcej. Na DDD nie
każdemu więc zostaną jeszcze pieniądze w domowym budżecie. Ale
– sklepy, które biorą udział w tej promocji nie mogą narzekać. W 2017
roku znowu zanotowały w Dniu Darmowej Dostawy kilkadziesiąt
tysięcy zamówień, dających w sumie przychód przekraczający 5 mln
złotych.
Największe zakupy zaczęły się tym razem w południe – od godziny
12.00 suma transakcji prowadzonych w sklepach internetowych

15

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Shoper przekroczyła już tysiąc zamówień i z godziny na godzinę stale
rosła, w godzinach popołudniowo-wieczornych osiągając wyniki na
poziomie kilku tysięcy zamówień. Korzystając z darmowej dostawy
kupujący najchętniej wybierali wysyłkę zakupów kurierem – na tę
opcję dostawy nie każdy może sobie pozwolić przy okazji codziennych zamówień, kierując się wtedy najczęściej oszczędnością i chęcią
wyboru tańszych form wysyłki. Dlatego darmowy kurier działał na kupujących najbardziej mobilizująco.
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Drugim wyborem były usługi Poczty Polskiej, trzecim – Paczkomaty. Czyli najpopularniejsze metod dostaw, dostępne w polskich
sklepach internetowych. Dziś te trzy opcje wysyłki to już standard
i konieczne minimum, by mieć konkurencyjną ofertę w branży e-commerce. Kurier dla wielu kupujących wciąż może nie jest pierwszym wyborem, ale i to się zmienia – oferta firm kurierskich jest coraz bardziej
skrojona pod przeciętnego Kowalskiego i tak jak jeszcze kilka lat temu
kuriera zamawiały tylko firmy i najbardziej zamożni klienci, tak dzisiaj
przy cenach zbliżonych do innych usług, usługi kurierskie cieszą się
stale rosnącym zainteresowaniem nie tylko ze strony sprzedających.
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Właściciele sklepów internetowych muszą tylko pamiętać, by dawać
swoim klientom wolność wyboru i nie skazywać kupujących na
jedną metodę wysyłki – np. przez Pocztę Polską. Pisaliśmy już kiedyś
na blogu Shoper.pl: Wybierając metody dostawy, postaw na różnorodność i udostępnij zarówno droższe rozwiązania jak i tańsze, szybsze
lub wolniejsze.

Sklepy, które biorą udział w tej
promocji nie mogą narzekać. W 2017
roku znowu zanotowały w Dniu
Darmowej Dostawy kilkadziesiąt
tysięcy zamówień, dających w sumie
przychód przekraczający 5 mln złotych
Biorąc pod uwagę preferencje internautów robiących zakupy w sieci,
jako minimum w zakresie metod dostawy należy uznać kombinację:
Poczta Polska – paczkomaty – kurier. Przesyłki pocztowe mają
ogromną zaletę: są stosunkowo niedrogie, dzięki czemu kwota jaką
musi zapłacić klient nie wzrośnie drastycznie po dodaniu kosztów
dostawy. Z kolei Paczkomaty trafiają w gusta tych osób, które szukają
kompromisu pomiędzy ceną a czasem dostawy. Kurier może i jest
najdroższym rozwiązaniem, jednak zapewnia najkrótszy czas realizacji
i przede wszystkim – wygodę oraz niezawodność. A to bardzo ważne
czynniki w tak gorącym okresie dla e-handlu, jakim jest świąteczny
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i wyprzedażowy grudzień. Dlatego udostępniona opcja wysyłki towaru
kurierem jest tak bardzo w sklepie internetowym wskazana.
Trzeba też przy tej okazji pamiętać, by swój sklep jak najlepiej przygotować do wzmożonego ruchu w tym czasie – udostępnienie różnych metod dostaw to jedno, ale zapewnienie płynności ich realizacji – to druga ważna kwestia.
Jeśli prowadzisz e-biznes samodzielnie, może warto pomyśleć
o pomocy znajomych, choćby przy pakowaniu zamówień. Jeśli do tej
sprzedawałeś mało, ale czujesz, że tym razem rozbijesz swoją ofertą
bank – musisz zastanowić się, czy serwer, na którym twój sklep pracuje poradzi sobie ze wzmożonym ruchem. Dotyczy to także sytuacji,
gdy korzystasz z platformy e-commerce takiej jak Shoper – w przypadku intensywnych okresów w handlu internetowym, np. wówczas
kiedy bierzesz udział w promocjach z tytułu Cyber Monday czy Dnia
Darmowej Dostawy właśnie, warto poinformować o tym dostawcę
oprogramowania, który będzie miał wtedy twój sklep na oku i w
przypadku rzeczywiście wyjątkowo intensywnego ruchu, wspomoże
cię w krytycznym momencie. Sklepy standardowo są przygotowane
do stabilnej i niezawodnej pracy także w okresie zwiększonej sprzedaży, ale trzeba pamiętać, że Święta i wyprzedaże to czas szczególny
i wymaga niestandardowego podejścia. I lepiej być na tę „niestandardowość” zawsze przygotowanym. g
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PARTNERZY DDD 2017
Tegoroczny Dzień Darmowej Dostawy nie byłby możliwy,
gdyby jego organizacji nie wsparły firmy świadczące rozmaite usługi dla sklepów internetowych. Zapraszamy do
sprawdzenia ofert wszystkich podmiotów z poniższej sekcji.
Partnerzy wymienieni zostali w kolejności alfabetycznej.

Lista partnerów DDD 2017:
BGŻ BNP Paribas, produkty i usługi przejęte od Raiffeisen Polbank
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje
klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne
oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro,
MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania
działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje
swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego.
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Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej
oraz infrastruktury regionalnej. Klientom Bankowości Osobistej dedykuje szeroką, ofertę produktową oraz indywidualny serwis świadczony przez Osobistego Doradcę. Dla klientów Bankowości Prywatnej
ma kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania oraz sukcesji majątku, a także usługę doradztwa inwestycyjnego
i zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Sprawdź ofertę: BGŻ BNP Paribas S.A »

Brand 24
Brand24 to narzędzie monitoringu Internetu i mediów społecznościowych. Pozwala na poznanie i zrozumienie opinii Internautów na
temat wskazanych firm, marek, czy produktów.
Brand24 to lider monitoring Internetu w Polsce. Od niedawna narzędzie jest także dostępne w Ameryce i Azji. Laureat konkursu na najlepszą aplikację webową The Next Web Startup Awards oraz konkursu na
najlepszą aplikację mobilną dla firm Mobile Trends Awards.
Aplikacja monitoruje aktualnie ponad 40 000 marek, dla których zebrano już ponad 4 miliardy wzmianek. Wśród klientów są takie marki
jak Intel, IKEA, H&M, UPC, Carlsberg, Vichy, Leroy Merlin, Tauron
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i wiele, wiele innych. Warto też podkreślić, że Brand24 to jednak nie
tylko produkt dla dużych marek. To także wartościowe narzędzie dla
małych i średnich przedsiębiorstw, które wykorzystują monitoring do
budowania relacji z klientami.

Sprawdź ofertę firmy: Brand24 »

Ceneo.pl
Ceneo.pl jest drugim co do wielkości serwisem e-commerce w Polsce.
Dostarcza swoim użytkownikom narzędzia, które umożliwiają łatwe
i szybkie wyszukiwanie produktów oraz korzystnych ofert – optymalnych zarówno pod kątem ceny, szybkości dostawy, kosztów przesyłki oraz bezpieczeństwa transakcji. Dzięki usłudze „Kup na Ceneo”
użytkownicy mogą dokonywać zakupów bezpośrednio w serwisie,
realizując jedno wspólne zamówienie dla wielu produktów z różnych
sklepów.
Prowadzony od 2009 roku program „Zaufanych Opinii” stanowi
największą w Polsce bazę informacji o faktycznym poziomie obsługi
w objętych nim sklepach internetowych. Opinie w programie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy dokonali zakupów za pośrednictwem serwisu. Ogranicza to możliwość wystawiania nieprawdziwych
opinii o sklepach i zwiększa bezpieczeństwo transakcji w internecie.
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Dzięki aplikacjom mobilnym dostępnym dla każdego systemu operacyjnego można korzystać z serwisu w każdym miejscu i czasie, weryfikując sklepowe oferty nawet podczas tradycyjnych zakupów.

Sprawdź ofertę firmy: Ceneo.pl »

Coffeedesk
To nie tylko zwykły sklep, to miejsce gdzie dzielimy się z Wami pasją
przyrządzania i picia najlepszej kawy. Cały czas pracujemy nad tym,
aby kawy i herbaty były zawsze najwyższej jakości, a perfekcyjna obsługa klienta to nasz priorytet. Nie przypadkiem jako nasze motto wybraliśmy hasło „Supreme Service” w tłumaczeniu oznaczające „Najlepsza obsługa”.
Coffeedesk to miejsce w którym znajdziecie dobrą kawę, a także cały
wachlarz akcesoriów do kawy i herbaty renomowanych marek. Nie
zostajemy w tyle i obserwujemy najnowsze trendy na scenie kawowej
i herbacianej, stąd w naszej ofercie takie akcesoria jak Chemex, Aeropress, Drip, Syfon czy designerskie kubki KeepCup.
W naszym sklepie znajdziesz popularne marki kawy takie jak np.
bardzo popularna w naszym kraju kawa ziarnista Illy i Lavazza, która
idealnie sprawdzi się do ekspresu zarówno w biurze jak i w domowym
zaciszu.
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Sprawdź ofertę firmy: Coffeedesk.pl »

Furgonetka.pl
Furgonetka.pl to serwis internetowy do nadawania przesyłek, który
pozwala uzyskać dostęp do oferty aż 10 firm kurierskich w jednym
miejscu, bez konieczności podpisywania umowy. Na Furgonetka.pl
znajdziesz przejrzysty cennik, w którym opłaty paliwowe i drogowe
są już zawarte w cenie, a koszt nadania przesyłki jest nawet do 70%
od cen standardowych. Jeśli prowadzisz biznes w Internecie i wysyłasz dużo paczek, to poprzez narzędzia dostępne na Furgonetka.pl, będziesz mógł zautomatyzować proces nadawania zamówień do klientów i oszczędzić swój czas oraz pieniądze.

Sprawdź ofertę firmy: Furgonetka.pl »

Globkurier
GlobKurier to platforma umożliwiająca nadanie przesyłki do 192
krajów świata jednym z 50 kurierów, której główną misją jest generowanie oszczędności dla swoich klientów dzięki automatyzacji procesu realizacji zamówień oraz dostaw. Jest to możliwe dzięki integracji z platformami Allegro, eBay oraz 30 platformami e-commerce.
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Infolinia 5 dni w tygodniu, zwroty pobrań w ciągu 24h, monitoring
przesyłek, porównywarka cen kurierów, wygodny i szybki import CSV
to rozwiązania umożliwiające optymalizację czasu składania zamówień o 80% oraz obniżenie kosztów wysyłek o 70%.
Dla zarejestrowanych użytkowników oferujemy bezpłatne prowadzenie konta, które pozwala na korzystanie ze wszystkich oferowanych
przez nas funkcjonalności, brak konieczności podpisywania umów,
jedną negocjacje cen z przewoźnikami oraz opiekę opiekuna biznesowego jest bezpłatne.

Sprawdź ofertę firmy: Globkurier.pl »

Oktawave
Oktawave jest innowacyjną platformą infrastruktury na żądanie
(IaaS), w ramach której możesz uruchomić, przetwarzać lub przechowywać dowolne zasoby - stronę WWW, aplikację biznesową, projekt
startupowy lub rozwiązanie korporacyjne.
Oktawave zapewnia środowisko pełnej wirtualizacji, a tym samym
wysoki poziom izolacji między poszczególnymi instancjami klientów
oraz możliwość uruchomienia niemal dowolnego systemu operacyjnego, co odróżnia nas od wielu pozostałych dostawców na rynku.
W Oktawave rekonfiguracja lub wymiana elementów infrastruktury
nie wpływa na działanie poszczególnych elementów, a umowa serwisowa określa dostępność na poziomie 99,96%.
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Sprawdź ofertę firmy: Oktawave »

Przelewy 24
Serwis Przelewy24 od 14 lat współtworzy polską branżę e-commerce.
Wyznacza trendy, dostarczając największą na rynku liczbę rozwiązań
płatniczych, dopasowanych do każdego biznesu. Najwyższy poziom
usług zapewniają także stale ulepszane rozwiązania informatyczne
oraz polityka bezpieczeństwa. Operator obsługuje zarówno największe jak i małe e-biznesy, oferując partnerom ponad 350 metod
płatności.

Pomimo panującego na rynku trendu standaryzacji, serwis do każdego klienta podchodzi indywidualnie, dopasowując rozwiązania do
jego potrzeb. Od początku swojego istnienia Przelewy24 posługuje
się szerokim zakresem narzędzi, dbając o to, aby finalny użytkownik, otrzymał to na czym najbardziej mu zależy - szybkość, prostotę
obsługi, oszczędności finansowe i bezpieczeństwo. Już ponad 80 000
partnerów obdarzyło zaufaniem serwis Przelewy24 i korzysta z jego
innowacyjnych rozwiązań płatniczych
Sprawdź ofertę firmy: Przelewy24.pl »
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Rajapack
Grupa RAJA, z ponad 60 letnim już doświadczeniem w branży, oferuje
ponad 700 000 Klientom w Europie najszerszy wachlarz materiałów
opakowaniowych.
Obecna w 18 krajach europejskich z 22 oddziałami, Grupa RAJA jest
liderem w Europie na rynku opakowań dzięki ogromnej pasji świadczenia usług, oddaniu Klientowi, dynamice rozwoju i innowacyjności
oraz kompetencjom swoich pracowników. Dla naszych Klientów dokonujących zakupu materiałów opakowaniowych i sprzętu do pakowania jesteśmy uprzywilejowanym partnerem handlowym.
Rajapack Polska to: 2500 stale dostępnych produktów, dostawa w 24h,
bezpłatne próbki oraz katalogi, gwarantowane ceny.

Sprawdź ofertę firmy: Rajapack »

Paczka w RUCHu:
Paczka w RUCHu to nowoczesna usługa logistyczna dedykowana
branży e-commerce oraz Klientom indywidualnym. Umożliwia nadawanie i odbieranie paczek w ponad 4000 punktów, dogodnie zlokalizowanych na terenie całego kraju. Paczka w RUCHu jest idealnym
rozwiązaniem dla sklepów internetowych, oferującym wygodną i
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szybką dostawę zamówionego przez Klientów towaru, płatności za
pobraniem oraz zwroty konsumenckie. Dzięki gotowym rozwiązaniom integracyjnym z najpopularniejszymi platformami sklepowymi,
usługa pozwala zniwelować czas pracy związany z wdrożeniem do niezbędnego minimum.
Dodatkowym atutem usługi jest błyskawiczna realizacja zwrotów
konsumenckich. Dla Klienta sklepu internetowego jest to szybki i intuicyjny proces, odbywający się przy pomocy kodu nadania.
Natomiast sklepy internetowe posiadające opcję zwrotów Paczką
w RUCHu zwiększają atrakcyjność swojej oferty, co skutkuje zadowoleniem Klientów z jakości samego e-sklepu.
Cały proces realizowany jest przy pomocy strony internetowej (kod
nadania lub etykieta adresowa), a jego finalizacja odbywa się w punkcie RUCH. bardzo różnorodne produkty. Często są to niszowe oferty
niedostępne w sprzedaży internetowej nigdzie indziej.

Sprawdź ofertę firmy: Paczka w RUCHu »
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Shoper.pl
Shoper to najpopularniejsze rozwiązanie do prowadzenia sklepu internetowego. Na rynku od 2005 r. Shoper pozwala profesjonalnie sprzedawać przez Internet, dzięki wbudowanym funkcjom i integracjom
obsługa sklepu jest intuicyjna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy od
użytkownika. Shoper zapewnia bezpłatną pomoc na każdym etapie
działalności. Firma zapewnia również usługi dodatkowe dla sklepów:
grafika, szablony graficzne, serwis prawny czy usługi dla dużych e-biznesów (Shoper Premium).

Sprawdź ofertę firmy: Shoper.pl »

Sky-Shop
Sky-Shop to w pełni autorskie oprogramowanie sklepów internetowych stworzone od podstaw w 2009 roku, nagrodzone w prestiżowym konkursie „Ekomersy 2016” w kategorii na najlepszą platformę
sklepową w Polsce. Wprowadzane innowacje, unikane funkcje oraz
rozbudowane integracje czynią platformę Sky-Shop.pl idealnym oprogramowaniem do prowadzenia sklepu internetowego, dropshippingu
oraz sprzedaży w różnorodnych kanałach, np. Allegro.

Sprawdź ofertę firmy: SKY-SHOP.PL »
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Top Online
Agencja SEO i SEM wyróżniająca się unikalną na polskim rynku ofertą
#SBR (SEO Bez Ryzyka), gwarantującą darmowy 1 miesiąc pozycjonowania bez zobowiazań. Dzięki temu każdy klient może zobaczyć,
jak przebiega współpraca oraz podjąć w pełni świadomą decyzję o jej
kontynuowaniu.
Top Online realizuje skuteczne kampanie reklamowe w organicznych i płatnych wynikach wyszukiwania dla stron, sklepów i portali
internetowych. Działania z zakresu marketingu w wyszukiwarkach są
prowadzone w oparciu o analizę ruchu na stronach oraz zgodnie z zaleceniami Google.
Specjalizacją Top Online są usługi dla sklepów internetowych. Przez 6
lat działalności agencja stworzyła ponad 100 pięknych sklepów w tym
kilka naprawdę wyjątkowych, które teraz podbijają rynki zagraniczne.
Jako partner Shoplo i Shoper agencja doradza klientom w zakresie
funkcjonalności sklepów. Skutecznie pozycjonuje i optymalizuje
strony, a także prowadzi kampanie PPC: Google AdWords i Google
Shopping. Świadczone usługi przekładają się na lepszą widoczność
w wynikach wyszukiwania, większą rozpoznawalność, poprawę wizerunku oraz zwiększenie sprzedaży.

Sprawdź ofertę firmy: TOPONLINE »
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Unified Factory
Unified Factory to system automatyzujący wielokanałową sprzedaż
i obsługę klienta, niezależnie od wielkości Twojej firmy. Pioniersko
w skali światowej wykorzystujemy sztuczną inteligencję wspartą algorytmami rozumienia tekstu naturalnego, które umożliwiają nawet
80% przyśpieszenie obsługi komunikacji, stworzenie inteligentnych
wyszukiwarek smart FAQ, produktowych czy botów (chatbot, e-mail
bot, social bot).

Sprawdź ofertę firmy: Unified Factory »

SMSAPI
SMSAPI to największa polska platforma do powiadomień oraz masowej wysyłki SMS. Serwis posiada wiele funkcji wspierających np.
zbieranie własnej bazy oraz działania zgodne z permission marketingiem, dzięki temu wysyłki z SMSAPI odnotowują najwyższe wyniki
konwersji.

Sprawdź ofertę firmy: SMSAPI »
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DDD 2017 - PORADY,
ANALIZY, PRZYKŁADY
Teksty naszych partnerów

Ta część raportu składa się z tekstów przygotowanych
przez naszych partnerów i współpracowników. To czysta
wiedza, która pomoże e-sprzedawcom przygotować się na
różne, kolejne akcje wyprzedażowe, a przy okazji podsunie
pomysły na dodatkowe działania związane z promocją, bezpieczeństwem oraz obsługą klienta. Jeśli prowadzisz klep
internetowy, lub masz zamiar go otworzyć to znajdziesz tu
wiedzę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.
Zapraszamy do lektury.
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DELIVERY AUTOMATION –
PROSTSZA I TAŃSZA LOGISTYKA
Piotr Szymczak
Furgonetka.pl

W dobie rozwoju rynku e-commerce klienci mają coraz
wyższe oczekiwania względem sprzedawców, szczególnie, że podczas zakupów przez Internet mamy do czynienia z dość specyficzną sytuacją. Mianowicie w przypadku
towarów, które są dostępne nawet w kilkuset różnych miejscach, znaczenia nabierają szczegóły związane z ofertą.
Wśród nich zdecydowanie najważniejsze znaczenie mają
cena, kontakt ze sprzedawcą, obsługa posprzedażowa,
a także sposób i szybkość dostawy.
Jednym z elementów, na który e-sprzedawcy powinni kłaść szczególny
nacisk, jest właśnie szybkość dostawy. Jak poprawić ten parametr,
nie ponosząc zbyt wysokich kosztów, a jednocześnie zautomatyzować pracę i zyskać lepszą efektywność, a także większe możliwości
rozwoju?
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Standardowy schemat postępowania przy
obsłudze zamówień w e-sklepie
Gdy produkt zostanie kupiony przez klienta, kolejnymi krokami
są dokonanie aktualizacji statusu zamówienia oraz przygotowanie
dokumentów związanych z wydaniem przedmiotu z magazynu.
Późniejsze etapy to pakowanie przesyłki, wypełnienie dokumentów
sprzedażowych oraz przewozowych, ich wydruk i na końcu zamówienie
kuriera. Po wydaniu przesyłki kurierowi informuje się klienta o wysyłce
oraz odpowiada na jego ewentualne pytania. Czasem istnieje też potrzeba
rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu. W większości przypadków zadania
te wykonywane są ręcznie. Można jednak do tego celu wykorzystać
specjalne oprogramowanie, które zautomatyzuje cały proces.

Delivery automation, czyli softwarowe
rozwiązanie, które pozwala
zautomatyzować te czynności, jakie
zwykle wykonuje się ręcznie.
Mimo udogodnień, które oferowane są przez nowoczesne platformy
sprzedażowe, w sklepie internetowym nadal wiele czynności trzeba
wykonywać ręcznie. Chodzi tu głównie o przygotowanie paczek
i przeprowadzenie procesu wysyłki. W skali miesiąca może to zająć
naprawdę dużo czasu. Niestety zautomatyzowanie kompletowania
paczek możliwe jest wyłącznie w dużych firmach, gdzie ilość zamówień, i tym samym zyski, pozwalają zainwestować w nowoczesne
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rozwiązania. Czy to oznacza, że mniejszy sprzedawca jest skazany
na to, by wszystko robić ręcznie? Nie. Można zautomatyzować kilka
innych procesów.

Automatyzacja wysyłki paczek
Możliwe jest zaprogramowanie takich działań jak na przykład pobieranie zamówień z wielu źródeł sprzedaży oraz generowanie na tej
podstawie listów przewozowych. To jest właśnie wspomniane w tytule
delivery automation, czyli softwarowe rozwiązanie, które pozwala
zautomatyzować te czynności, jakie zwykle wykonuje się ręcznie.
System delivery automation może sam wybrać taką formę dostawy,
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która będzie najbardziej pasować do konkretnego zamówienia oraz
zamówić kuriera, a także informować klienta o statusie przesyłki.
Tego typu narzędzie może być wdrożone w każdej firmie, bez względu
na to, czy sklep nadaje w miesiącu kilkadziesiąt paczek, czy kilkanaście
tysięcy.
Dzięki programowi można automatycznie wypełniać listy przewozowe i nie tylko oszczędzić dzięki temu czas, ale też uniknąć pomyłek, które się przecież zdarzają. W momencie, kiedy sklep notuje wiele
transakcji, a klienci mają wobec tych zamówień specyficzne oczekiwania, błędy są nieuniknione, a każdy jest stratą czasu, ponieważ wymaga
większej ilości pracy. Jeśli ten etap zostanie zautomatyzowany, to nie
tylko wzrośnie szybkość realizacji zamówień, ale też zadowolenie ze
strony klientów. Dodatkowo firma może też z takiego systemu uzyskać
cenne raporty i statystyki, które pozwolą ocenić preferencje klientów
oraz szybkość realizacji zamówień. Te dane pomogą we wdrażaniu potrzebnych zmian i tym samym podnoszeniu efektywności działania.

Delivery Automation pozwala uzyskać
cenne raporty i statystyki, które
pozwolą ocenić preferencje klientów
oraz szybkość realizacji zamówień.
Systemy delivery automation pozwalają sprzedawcom zoptymalizować koszty prowadzenia działalności i oszczędzić zasoby. Dzięki temu
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firma zaoszczędzi pieniądze, które można przeznaczyć na inny cel,
np. dalszy rozwój. Dodatkowo będzie także lepiej przygotowana na
sezony zwiększonej liczby zamówień, bez konieczności zatrudniania
dodatkowego personelu. Własna kadra wystarczy, by wysłać więcej
przesyłek.

Ile można zaoszczędzić na delivery automation?
Załóżmy, że realizacja jednego zamówienia trwa ok. 40 minut. Przyjmijmy, że właściciel sklepu musi za to zapłacić 8 zł (jest to średni koszt
pracodawcy, który zatrudnia pracownika za 1670 zł netto/miesiąc).
Przy wysyłce 100 paczek w ciągu miesiąca koszt tej obsługi to 800 zł,
natomiast w skali roku - aż 9600 zł. Zastosowanie systemu delivery
automation pozwala wyeliminować te koszty. Pracownik nie musi się
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już zajmować doborem sposobu dostawy, przygotowaniem dokumentów przewozowych czy komunikacją z klientem, a cała jego praca podczas kompletowania paczki i jej pakowania będzie trwała zaledwie 8
minut. Obsługa posprzedażowa skróci się natomiast z 12 minut do 7.
Rachunek jest prosty – podczas wykonywania wszystkich działań
ręcznie jedna paczka wymagała 40 minut pracy i wydatku rzędu 8
zł. Przy zastosowaniu systemu delivery automation przygotowanie
paczki trwa 15 minut i kosztuje 3 zł, czyli koszty zostały poważnie
zredukowane.

Jeśli ten etap zostanie
zautomatyzowany, to nie tylko
wzrośnie szybkość realizacji zamówień,
ale też zadowolenie ze strony klientów.
Oczywiście wyliczenia te są szacunkowe, dlatego że w zależności od
sklepu oszczędność może być większa lub mniejsza – zawsze jednak
wystąpi, a procedura przygotowania przesyłek będzie znacznie
uproszczona.

Klient nasz pan
O tym, czy konsument dokona zakupu w konkretnym sklepie, decydują dziś szczegóły. W przypadku, kiedy konkurencja sprzedaje
identyczne lub bardzo podobne produkty za zbliżoną cenę, pierwsze
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skrzypce grają warunki dostawy oraz jej szybkość. Klient oczekuje
sprawnego doręczenia i łatwego kontaktu ze sklepem w przypadku
konieczności dokonania zwrotu czy reklamacji. Nie bierze pod uwagę,
czy w danym sklepie wszystkie czynności wykonywane są ręcznie, czy
też z pomocą specjalnego oprogramowania. Niestety w wielu sklepach nadal nie docenia się zalet automatyzacji i manualne wykonywanie niektórych czynności sprawia, że czas wysyłki się wydłuża. To
może z kolei prowadzić do spadku zadowolenia klientów oraz decyzji
o przejściu do konkurencji. g
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SZYBKO DOSTARCZONE PACZKI A POZYTYWNY CUSTOMER
EXPERIENCE. JAK ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE PACZEK
WSPIERA REALIZACJĘ CELÓW BIZNESOWYCH?
Lucyna Kozioł

CMO GlobKurier.pl

Customer Experience (CX) to zagadnienie szeroko omawiane zarówno przez marketerów, programistów jak i wśród
prezesów firm. Pod tym pojęciem kryje się suma wszystkich
doświadczeń klienta. Tych pozytywnych, jak i negatywnych,
pojawiających się w relacji z daną marką. W branży e-commerce wrażenia budują się na bazie bezpośrednich kontaktów ze sklepem, ale też z obsługą, dostawcą i w kontakcie
z samym towarem.
Ogromne znaczenie ma integracja ze stroną, koszykiem czy panelem
klienta. W tym sektorze trudno mówić o całościowej ocenie procesu
zakupowego bez kwestii dostawy. To właśnie czas, w jakim paczka
finalnie dotarła do klienta ma kluczowe znaczenie w całościowej
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ocenie zakupowego doświadczenia. Istotną rolę odgrywa terminowość dostaw, ale także jakość dostawy, która budowana jest np. przez
szczegółowy monitoring przesyłek.

Sklepy internetowe budują swoją przewagę konkurencyjną na różnych elementach, jednak większość profesjonalnie działających platform wykorzystuje synergię wielu działań. Nie tylko reklama, czy nawet towar dobrej jakości, skutkują rosnącym słupkiem sprzedaży.
Kierunek, w którym powinien rozwijać się sklep zawsze wyznacza
klient, to jego potrzeby są kluczowe. Ich zaspokojenie jest najlepszym źródłem dochodu. Aby sprzedawcy mogli pozwolić sobie na
wdrażanie sygnałów płynących od klientów, muszą zadbać o dobrze
rozplanowane procesy logistyczne. W kwestii dostaw klient zainteresowany jest trzema osiami, swoją uwagę skupia na cenie, formie i jakości dostarczania produktów.
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Jak zatrzymać klienta?
Pozyskanie konsumenta, który każdego dnia jest bombardowany
komunikatami reklamowymi jest nie lada wyzwaniem. Jednak to zatrzymanie i zlojalizowanie klienta jest największym e-commersowym
sukcesem. Moment w którym klient trafił na stronę i sfinalizował
transakcje jest dopiero początkiem przygody. Przyjęcie zamówienia,
odpowiednie spakowanie wysyłki i przekazanie jej w ręce kuriera to
najważniejsze elementy o które musi zadbać właściciel platformy. Czy
od tego momentu e-sprzedawca przestaje mieć kontrolę nad wysyłką?
Na szczęście coraz więcej osób sprzedających online odkrywa, że zrzucanie 100% odpowiedzialności za jakość dostawy na firmy kurierskie
nie jest najlepszym pomysłem.

A jeśli okaże się, że Twój operator
przechodzi kryzys i ma problem
z terminowością dostaw? Jaki wpływ
będzie to miało na Twoich klientów?
Warto pamiętać, że jakość usługi kurierskiej to też jakość sklepu internetowego. Przynajmniej w świadomości klienta. Nawet najlepszy
produkt, dostarczony w zniszczonej paczce zostanie oceniony negatywnie. Nawet wrażenie jakie pozostawi po sobie osoba doręczająca
przesyłkę podświadomie zostanie przelane na ocenę całego procesu
zakupowego w konkretnym sklepie.
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Partner logistyczny – GlobKurier.pl
Istotę problemu łatwo zrozumieć przez proste wczucie się w rolę
klienta. Jeśli sami realizujemy zamówienie na stronie, a w ostatnim
kroku okazuje się, że forma dostawy nie jest satysfakcjonująca, najczęściej decydujemy się na porzucenie koszyka. Nawet jeśli oferta
produktowa spełniała nasze oczekiwania. Frustracja jaką czujemy
w związku z brakiem możliwości wyboru firmy kurierskiej może przesądzić o zamknięciu karty w przeglądarce i poszukaniu alternatywy
u konkurencji.

Różnorodność się opłaca
Warto rozważyć wszystkie opcje i zapewnić konsumentowi możliwość
różnorodnych formy dostawy. Być może dana osoba nie chce skorzystać z usług firmy X ze względu na swoje negatywne doświadczenia
z poprzednich realizacji. Zawsze może okazać się też tak, że klient jest
świadomy potencjalnych problemów, z jakimi aktualnie zmaga się wybrany dostawca. O przestojach i kryzysach w logistyce dyskutuje się
bardzo głośno w sieci, głównie w obszarze social media. Oferowanie
wyłącznie jednej marki zamyka drogę do alternatywy w przypadku
okresowych problemów z terminowością dostaw.

Czy więcej niż jeden przewoźnik jest konieczny?
Wyniki badań przeprowadzonych przez Gemius dla e-Commerce
Polska 2017 jednoznacznie sugerują, że aspekty dostawy to kwestia
priorytetowa. Wpływa nie tylko na wybór danego sklepu, ale też na
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jego wiarygodność i popularność. Wyższa cena towaru, może być zrekompensowana np. darmową dostawą, która bardzo kusi internautów. Klient widząc opcję darmowej dostawy dostępnej po osiągnięciu
określonej kwoty w koszyku, chętnie dobiera produkty, tylko po to aby
osiągnąć pułap cenowy i skorzystać z darmowej dostawy. Odwołując się do raportu Gemius dla e-Commerce w Polsce 2017, możemy
stwierdzić, że atrakcyjna cena produktu, niski koszt dostawy i wcześniejsze pozytywne doświadczenia to kluczowe elementy przesądzające o wyborze danego e-sklepu.

46

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Pod drzwi, czy do punktu – jak wybrać?
Na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy lubi
mieć wybór, szczególnie w aspekcie, który wpływa na organizację
i terminarz dnia. Grupy odbiorców są różne, jedni preferują dostawę
pod wskazany adres, drudzy odbiór w paczkomacie, trzeci odbierają
paczki przy okazji wizyty w centrum handlowym. Forma idealna,
taka która zaspokoiłaby wszystkie grupy nie istnieje. Różnorodność
dostawy jest kluczem. Przy korzystaniu z usług brokera jest to możliwe do osiągnięcia bez obciążających kosztów.
Według badania JDA & Centiro Customer Pulse Report z 2015 roku,
aż 46% ankietowanych osób przyznało, że wybiera sprzedawców
oferujących więcej niż jedną opcję dostawy. Oczywiście, można ukierunkowywać się pod konkretne grupy. Jeśli znamy persony swojego
sklepu proponowana dostawa może być sprofilowana konkretnie pod
nich. Istnieje kilka ogólnych założeń, które statystycznie wskazują,
że osoby powyżej 34 roku życia najczęściej wybierają dostawę pod
wskazany adres (do domu lub do pracy). Młodsi klienci realizując
zamówienie online, częściej wybiorą paczkomaty. Wskaźnikiem jest
wiek, ale też miejsce zamieszkania klienteli, do której się adresujemy.
Ogromne znaczenie ma to czy działamy na rynkach międzynarodowych. Wysyłki zagraniczne rządzą się swoimi prawami, wymagają
odpowiedniej organizacji logistycznej i prezentacji na stronie internetowej. Nie bez znaczenia jest jednak to, gdzie zamieszkuje polski odbiorca. Czy jest on mieszkańcem miast i ma łatwy dostęp do punktów
paczkowych, czy jedyną preferowaną formą jest dowóz pod adres.
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Mieszkańcy słabo skomunikowanych miejscowości często korzystają z zakupów online, wybierając te sklepy, które oferują niedrogą
przesyłkę kurierską pod wskazany adres. Budowanie pozytywnych
skojarzeń wobec sklepu, który dba o wygodę swoich konsumentów
z pewnością ma swoje odbicie w finalnym customer experience.

Szybciej, znaczy lepiej
Firmy kurierskie od lat walczą z czasem. Giganci rynku, tacy jak
Amazon narzucają tempo i przyzwyczajają klientów do bardzo szybkiej realizacji, oferując dostawę w profilu same day delivery. Zbyt długi

czas dostawy to główny obok ceny czynnik odstraszający. Czy w polskich realiach dostawa SameDay jest możliwa? Taki pakiet wprowadza coraz więcej sklepów internetowych, choć wciąż nie jest to opcja
idealna.
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Usługa nie jest dedykowana wszystkim, działa wyłącznie w większych
miastach. Przesyłkę w dniu zamówienia tak naprawdę może otrzymać
bardzo wąska grupa, nie zmienia to jednak faktu, że usługa znajduje
swoich odbiorców i cieszy się zainteresowaniem. Firma GlobKurier.pl.
oferuje taką formę dostawy w obrębie aż szesnastu miast.

Broker logistyczny
Problemy pojawiają się, gdy dany sklep dysponuje szeroką ofertą
produktową i adresuje się do zróżnicowanego odbiorcy. Wybór odpowiedniego przewoźnika staje się w takim przypadku trudniejszy.
Większość dostawców specjalizuje się w określonym typie przesyłek, np. w dystrybucji za granicę czy w przewożeniu paczek wielogabarytowych. Jeśli sklep wysyła do kilku krajów, niekiedy na różnych
kontynentach, korzystanie z usług brokera może być najbardziej
opłacalną opcją. Jaka jest główna korzyść dla właścicieli sklepów?
Przede wszystkim atrakcyjne warunki cenowe, niekiedy jest to też
jedyna szansa na współpracę z kilkunastoma przewoźnikami jednocześnie. A to, jak już zostało podkreślone w pierwszej części artykułu,
pomaga w budowaniu pozytywnych doświadczeń wśród konsumentów. Usługi w tym modelu świadczy między innymi GlobKurier.pl.

Opakowanie też jest reklamą
Każda dostawa przesyłki może być wizytą Świętego Mikołaja. Klient
tak naprawdę zamawia prezent sam dla siebie. Czeka, czeka i w końcu
z przyjemnością go rozpakuje. Wreszcie ma szansę dotknąć i obejrzeć
produkt, który tak długo oglądał przez ekran monitora.

49

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Dostarczenie paczki wywołuje pozytywne emocje, jest ekscytującym i przyjemnym doświadczeniem, które może być spotęgowane
przez efektowanie dobrane opakowanie. To najlepszy moment, aby
zbudować pozytywne wyobrażenie o firmie i „podkręcić” pozytywne
doświadczenie kupującego.

Personalizowane opakowanie
Oczywiście bezpieczeństwo przesyłki jest aspektem priorytetowym.
Jedynie w chwili, gdy mamy pewność, że paczka dotrze w nieuszkodzonej formie do nadawcy, możemy zastanawiać się nad estetyczną
formą opakowania. Nie mniej jednak, to co zobaczy konsument przed
samym momentem rozpakowania towaru ma znaczenie. Przecież
doskonale wiemy, że samo opakowanie może zmienić wyobrażenie o produkcie i wpłynąć na ocenę jego jakości. Podobnie możemy
mówić w kontekście firmy. Opakowanie przesyłki mówi o jakości jaka
jest oferowana przez dany sklep. Dbałość o szczegóły i subtelną personalizację z pewnością pomoże w budowaniu pozytywnych doświadczeń zakupowych.

50

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Decydują emocje
Pozytywne konotacje komunikowane przemyślanym opakowaniem,
podnoszą zadowolenie z procesu zakupowego. Pewne atrybuty kojarzone z formą dostarczenia produktu przenoszone są automatyczne
na markę. Warto pamiętać, że klient wystawia opinie tak naprawdę
w momencie otrzymania produktu. Dopiero po otrzymaniu przesyłki gotowy jest umieścić w sieci wpis opiniujący o sklepie. O ile

dystans czasowy pomoże złagodzić wrażenia po pewnych niedociągnięciach estetycznych na stronie internetowej, to już niechlujne
opakowanie może być bezpośrednim bodźcem do wystawienia oceniającego komentarza. Estetyczne, zgodne z naszym corporate identity opakowanie to także budowanie świadomości marki w oczach
klienta. Wiele firm oferujących bardzo podobny asortyment konkuruje między sobą poprzez coraz lepiej dopracowując formę pakowania.
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Nie chodzi tu jednak o przerost formy nad treścią. Dedykowane foliopaki czy pudełka owinięte firmową taśmą to dobry punkt wyjścia.
Kluczowe jest także dostosowanie rozmiaru. Dokładne dobranie rozmiaru pudełka, czy jego szczelne wypełnienie pokazuje naszą troskę
o produkty i ich bezpieczeństwo. Oszczędzanie na materiałach zabezpieczających z pewnością jeszcze nigdy nie zbilansowało strat
wywołanych uszkodzeniami w trakcie transportu. To w jaki sposób
zapakujemy paczkę, komunikuje stosunek do potrzeb klienta, a także
szacunek do pieniędzy jakie pozostawił w naszym sklepie. To kolejny
moment, w którym możemy budować pozytywne doświadczenie
klientów.

CUSTOMER EXPERIENCE – czy warto?
Budowanie pozytywnego customer experience w sklepie internetowym nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dużego nakładu pracy
i zaangażowania wielu działów w firmie. Co więcej bez wsparcia
zewnętrznych partnerów nie jest finalnie możliwy do osiągnięcia.
Dzięki dostarczaniu odpowiednich emocji, kreowane jest wyobrażenie o marce, które to przywiązuje klientów. O prawdziwym sukcesie
możemy mówić wtedy, kiedy klient nie tylko wraca i ponownie kupuje,
ale także poleca naszą platformę dalej. Zdobycie ambasadorów, którzy
pozytywnie zarekomendują sklep to najlepszy sposób na sukcesywne
zwiększanie przychodów nie tylko w branży e-commerce. g
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CO KAŻDY MENEDŻER E-COMMERCE
POWINIEN WIEDZIEĆ O CHMURZE W OKRESIE
SPODZIEWANEGO WZROSTU SPRZEDAŻY?
Maciej Kuźniar

Chief Operating Officer w Oktawave

Chmura obliczeniowa jest wprost stworzona dla wszelkiego
rodzaju biznesów internetowych. Dlaczego właśnie cloud
computing, a nie serwer dedykowany, VPS, czy zwykły tradycyjny hosting zdobywa tak duże uznanie m.in. branży
e-commerce?

E-klient jest wymagający
Dobrze znana maksyma „konkurencja nie śpi”, choć stworzona przez
tradycyjnych handlowców, znajduje swoje odzwierciedlenie także
w handlu elektronicznym. Serwer dedykowany czy hosting tradycyjny
nie są z gumy i jeśli sklep internetowy nie jest przygotowany, aby obsłużyć większą liczbę klientów, to przestanie działać.
Gwoździem do trumny dla tradycyjnych rozwiązań hostingowych jest
z pewnością wzrastająca popularność urządzeń mobilnych. Wynika to
z faktu, że trzeba znaleźć nowe zasoby, aby udźwignąć dodatkowe obciążenie generowane przez klientów korzystających np. z tabletów czy
smartfonów.
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Jako ciekawostkę warto wiedzieć, że potencjalni klienci, którzy
w drodze z pracy do domu przeglądają ofertę sklepu na urządzeniu
mobilnym, zanim podejmą decyzję zakupową, prawdopodobnie i tak
odwiedzą stronę korzystając z komputera. Podyktowane jest to chociażby względami wygody. Ważne jednak, by już na etapie korzystania
z aplikacji mobilnej nie zniechęcić klienta, zatem powinna ona działać
niezawodnie.

Według badań, aż 84% Polaków lubi
robić zakupy przez Internet, a 82%
pytanych lubi przeglądać oferty
sklepów bez zamiaru zakupu, dla
czystej przyjemności

Gotowi na napływ klientów?
Jak więc poradzić sobie ze wzrastającym ruchem w e-sklepie? Jeśli
serwer jest w siedzibie firmy, jedną z możliwości jest rozbudowa.
Wcześniej czy później firma stanie przed kolejnym wyborem: czy inwestować dalej w swój sprzęt i ponosić wszystkie konsekwencje wynikające z jego eksploatacji, czy może jednak wybrać outsourcing i zamówić rozwiązanie hostingowe w firmie zewnętrznej? Tutaj pojawi
się też dylemat: która technologia hostingowa jest najlepsza dla firmy?
Hosting współdzielony to dzisiaj przestarzałe już rozwiązanie, na
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którym nie da się oprzeć współczesnego biznesu. Jaka jest alternatywa? Przyjrzyjmy się VPS oraz serwerom dedykowanym.
Dla sklepu internetowego migracja na serwer wirtualny jest ryzykowna. VPS to maszyna wirtualna, która działa obok wielu podobnych
na jednej maszynie fizycznej. Zatem, jeśli jeden z pozostałych klientów
hostera mocno obciąży maszynę, spadnie również wydajność użytkowanej przez nas części infrastruktury. W następstwie tego nasz sklep
zwolni lub będzie niedostępny.

Dedyk – rozwiązanie niedoskonałe
Serwer dedykowany będzie bardziej perspektywicznym rozwiązaniem, ale nie jest on pozbawiony ograniczeń: jego zasoby też z czasem
się skończą. Dlatego w momencie nagłego wzrostu liczby klientów,
np. związanego z promocją lub wyprzedażą, taki serwer również okaże
się niewystarczający.
56

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Może więc należy zakupić maszynę o dużo wyższych parametrach, niż
jest to potrzebne na co dzień? Niekoniecznie! Przez większość czasu
będziemy wówczas płacić za rozwiązanie, którego nie wykorzystujemy
w całości, a w momencie nagłego wzrostu ruchu i tak nie mamy pewności, że będzie ono wystarczające.

Chmura, czyli perspektywa
Tutaj doszliśmy do momentu, w którym warto zastanowić się nad
chmurą. Tylko chmura zapewnia pełną skalowalność, dzięki czemu
jest w stanie dostarczyć moc obliczeniową odpowiednią do aktualnego
zapotrzebowania. W praktyce oznacza to, że podczas akcji promocyjnych, w okresie wzmożonego ruchu, e-sklep działa równie szybko
i stabilnie, jak w chwili, gdy odwiedza go zdecydowanie mniej użytkowników. Warto przy tym dodać, że dzięki usłudze Autoskalera dostosowywanie parametrów maszyn może się odbywać automatycznie.
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Korzyść niejedno ma imię
Zalety chmury nie kończą się na stabilnym działaniu. Wspomniana
wcześniej korzyść z posiadania infrastruktury dopasowanej do aktualnych potrzeb ma odzwierciedlenie w niższych kosztach utrzymania.
Ponadto wykorzystanie chmury pozwala przenieść ciężar inwestycji
w infrastrukturę (CAPEX) na rzecz wydatków operacyjnych, związanych z jej dzierżawą (OPEX).
Wybierając hosting w chmurze zapewniamy naszym systemom bezpieczeństwo nieosiągalne przy tradycyjnych rozwiązaniach. Architektura cloudu opiera się na braku powiązania przechowywanych danych
z jakimkolwiek fizycznym elementem infrastruktury. Dodatkowo
dostawcy chmury oferują dedykowane rozwiązania, które pozwalają
budować środowiska wysokiej dostępności. Przykładem może być
usługa Oktawave DNS, która umożliwia automatyczne przekierowanie ruchu sieciowego na maszyny, które działają prawidłowo.
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Wsparcie, na którym możesz polegać
Reasumując: odpowiednio wdrożona i administrowana infrastruktura działająca w chmurze jest odpowiedzią na problemy związane
z hostingiem rozwiązań e-commerce.
Jednak nie każda firma ma dostęp do specjalistów, będących w stanie
projektować systemy, bądź też nimi zarządzać tak, aby w pełni wykorzystywać wszystkie zalety chmury. Dlatego w Oktawave powołaliśmy
zespół Premium Support, złożony ze specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie opiekując się wymagającymi systemami e-commerce najbardziej rozpoznawalnych marek. Dzięki temu są w stanie zaprojektować, zoptymalizować lub też przenieść do chmury praktycznie każde
rozwiązanie, a także zapewnić codzienną, całodobową opiekę.
Wykorzystanie Premium Support zapewnia zatem nie tylko gwarancję
bezpieczeństwa, ale również wygodę płynącą z możliwości skupienia
się na rozwoju swojego biznesu. g
Jesli chcesz się dowiedzieć szczegółów, jak chmura pomoże Ci prowadzić biznes, skontaktuj się z nami: 22 10 10 555, sales@oktawave.com
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PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM
VS. PŁATNOŚCI ONLINE
CZYLI JAK ZACHĘCIĆ KUPUJĄCYCH DO WYBORU NOWOCZESNYCH
I BEZPIECZNYCH ROZWIĄZAŃ PŁATNICZYCH
Iga Mrowińska
Przelewy24

Polacy coraz chętniej robią zakupy przez Internet. Połowa e-konsumentów robi zakupy w sieci raz w miesiącu, a co dziesiąty internauta raz w tygodniu! Polacy w e-zakupach najbardziej cenią wygodę, atrakcyjne ceny i możliwość zakupu
o każdej porze. Wciąż jednak istnieje obawa przed płatnościami przez internet, dlatego płatności za pobraniem są
jedną z najchętniej wybieranych metod. Decyduje się na nią
16% internautów, podczas gdy przelew bankowy wybiera
12%. Z czego wynika popularność tej metody, jak postrzegają ją sprzedawcy i w jaki sposób ograniczyć wybieranie jej
przez klientów?

Zamówię, sprawdzę, zapłacę
Około połowa Polaków robi już zakupy przez Internet, a liczba ta co
roku wzrasta, demonstrując sprzedawcom niesłabnący trend integracji sprzedaży online i offline, nierzadko z przewagą wersji online.
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Nowoczesny konsument docenia możliwości płynące z najnowszych
rozwiązań technologicznych, ponad wszystko ceni sobie bezpieczeństwo, komfort i szybkość zakupów, a dzięki innowacyjnym metodom płatniczym może zrealizować je w dowolnym miejscu, czasie
i na każdym urządzeniu mającym łączność z internetem. Mimo to,
znacząca część polskich kupujących preferuje płatność za pobraniem.
Oznacza to, że kupujący towar w sklepie internetowym, zawierający
ze sprzedawcą umowę na odległość, płaci za niego dopiero w chwili
dostarczenia przesyłki przez kuriera, tzn. przy jej odbiorze.
Dla wielu kupujących zakupy przez internet wciąż kojarzą się z pewną
formą ryzyka, dlatego chcą wybierać zarówno między płatnością bezgotówkową, jak i tą przy odbiorze. Ma to znaczenie zwłaszcza podczas
pierwszych zakupów w nieznanym do tej pory sklepie. Raport „E-commerce w Polsce 2016” przygotowany przez Gemius wskazuje,
że co trzeci zapytany uważa, że możliwość płatności przy odbiorze
wpływa na wiarygodność sklepu. W kontrze do wspomnianej postawy asekuracyjnej, stoją konsumenci mobile-savvy i multi-device,
świadomie wykorzystujący potencjał swoich urządzeń mobilnych.
Smartfony i tablety nie są już tylko przedmiotem ich codziennego
użytku, ale stanowią ważny element cyklu zakupowego.

Zamówię i zapłacę przez telefon
Sprzedawcy chcący ograniczyć lub wyeliminować płatności za
pobraniem w swoim sklepie powinni docenić potencjał technologii mobilnych. Są one ważne, ponieważ mogą nie tylko przyczynić się do usunięcia bariery pomiędzy handlem stacjonarnym
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przeżyciem zakupowym w świecie wirtualnym, ale poprawiają również doświadczenie klienta na etapie płacenia. Dla wygody użytkownika, biblioteki mobilne eliminują problem płatności w ramach aplikacji sklepowych, a responsywny interfejs operatora dla stron RWD
dostosowuje się automatycznie do wielkości ekranu urządzenia
użytkownika w środowiskach iOS, Windows Phone oraz Android.

Współczesny klient nie widzi trudności ani w dotarciu do niezbędnych informacji, ani w wejściu w proces zakupowy na wiele różnych
sposobów, ale na etapie jego finalizacji oczekuje swobody wyboru
preferowanej, najkorzystniejszej dla siebie metody płatności. Coraz
większą, w tym kontekście, popularnością cieszą się metody oparte
o ideę tzw. jednego kliknięcia, dzięki którym, w większości przypadków, uzupełnienie danych płacącego jest jednorazowe. Przy każdej
kolejnej płatności cały proces zakupowy sprowadza się do kliknięcia
w przycisk „kup teraz”.
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W odpowiedzi na oczekiwania otwartych na innowacje konsumentów
i sprzedawców, operatorzy płatności stale poszerzają ofertę o coraz
nowocześniejsze rozwiązania skracające proces zakupowy do minimum, wpływając tym samym na budowę pozytywnego UX klientów
i podnosząc konwersję w serwisach sprzedawców. Tylko metody płatności gwarantujące klientowi pełne bezpieczeństwo, komfort i maksymalnie szybkie tempo realizacji, mają szansę wyprzeć tradycyjną
płatność za pobraniem.

Przedsiębiorca, któremu zależy na
automatyzacji płatności, powinien wdrożyć
takie metody płatności, które do maksimum
ułatwiają użytkownikom płatność, odwodząc
ich od zapłaty przy odbiorze.

Do zapłacenia jeden klik
Wysoki poziom dywersyfikacji narzędzi płatniczych jest wynikiem konieczności absolutnego dopasowania się do preferencji klienta, który
zawsze wybierze najwygodniejszą dla siebie formę dokonania zakupu.
Płatności jednoklikowe doskonale wpisują się w trend migracji handlu
do sieci i znajdują zastosowanie nie tylko na desktopie, ale i ekranie
smartfona. Nie dziwi zatem skala rozwoju i stałe poszerzanie wachlarza ofertowego o metody one-click.

64

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Przedsiębiorca, któremu zależy na automatyzacji płatności w swoim
serwisie powinien wdrożyć następujące metody płatności, które do
maksimum ułatwiają użytkownikom płatność odwodząc od tradycyjnej metody zapłaty przy odbiorze. Pierwsza z nich opiera się na płatności przy użyciu karty kredytowej. Po jednorazowym wprowadzeniu
danych karty, każda kolejna płatność w tym samym serwisie odbędzie
już z pominięciem tego etapu. Na uwagę zasługuje fakt zachowania
najwyższych standardów bezpieczeństwa procesu. Operator płatności
podlegający certyfikowaniu PCI-DSS i w związku z tym spełniający
wszystkie wymagania dotyczące ochrony danych, gwarantuje kupującym, że żadne informacje tzw. wrażliwe nie są przechowywane ani
udostępniane. W tym modelu funkcjonuje również usługa płatności cyklicznych, dedykowana sklepom oraz serwisom pobierającym
regularne opłaty za różnego rodzaju karnety, prenumeraty, abonamenty i inne produkty i usługi dostarczane klientom w sposób
powtarzalny. Wiodący na rynku e-commerce operatorzy obsługują
transakcje rekurencyjne zarówno w formie przelewu, jak i płatności
kartą.
Kolejne godne uwagi metody płatności, to autorskie rozwiązania
usprawniające płatności wprowadzone przez organizacje kartowe Visa
i Mastercard, w ostatnim czasie intensywnie promowane w mediach
i prasie. Metody te, to kolejno Visa Checkout i MasterPass. Skorzystanie z pierwszej usługi jest możliwe po jednorazowej rejestracji kupującego na dedykowanej stronie i podpięcia karty płatniczej, co ciekawe,
niekoniecznie Visy. Po utworzeniu konta, jego właściciel będzie miał
możliwość przeprowadzenia transakcji zakupowej bez konieczności
każdorazowego wprowadzania informacji osobowych i wysyłkowych
oraz uzupełniania danych karty. Usługa ma na celu przyspieszenie
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Visa Checkout. Rozwiązanie zastąpiło wprowadzony wcześniej przez
Visę portfel internetowy V.me o zbliżonej funkcjonalności. Checkout
jest jednak zintegrowany z systemem sklepu, dzięki czemu użytkownik bez przekierowania na strony zewnętrzne, płaci bezpośrednio na
stronie sprzedawcy. Checkout jest więc nie tyle internetowym portfelem, co metodą szybkiej płatności. Idea jednego kliknięcia przyświecała też przy tworzeniu metody MasterPass. Jest to bezpieczny
system płatności internetowych przy użyciu karty płatniczej - debetowej, kredytowej, pre-paid, oparty jednak o funkcjonalności internetowego portfela. Po jego skonfigurowaniu, płatności wykonywane są
natychmiastowo.
Kolejna usługa, tym razem ze stajni Google’a, czyli Google Pay dedykowana jest użytkownikom smartfonów zbudowanych na systemie
Android i ma na celu umożliwienie im szybkiej płatności w sklepach
i aplikacjach mobilnych. Jednorazowe dodanie karty kredytowej, debetowej, lojalnościowej lub podarunkowej do aplikacji umożliwia płacenie za jej pośrednictwem bez konieczności wprowadzania danych
przy kolejnych zakupach. Użytkownicy cenią też bezpieczeństwo
usługi, ponieważ numer karty nie jest przechowywany w aplikacji
Google Pay ani też wykorzystywany podczas transakcji, a weryfikacji
służy token płatniczy, który jest cyfrowym odpowiednikiem zastępującym dane karty.
Podobnie, stosunkowo nowy na polskim rynku system płatności Apple
Pay i zarazem portfel elektroniczny dla użytkowników iPhone SE,
iPhone 6 i nowszych oraz Apple Watch pozwala na przeprowadzanie
błyskawicznych transakcji za pomocą Touch ID lub Face ID. Metoda ta
z dnia na dzień zyskuje na popularności. Płatności Apple Pay są w pełni
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bezpieczne, żadne dane nie są przechowywane na urządzeniu klienta
czy serwerach Apple. Do autoryzacji transakcji wykorzystywany jest
jednorazowy, unikatowy kod bezpieczeństwa. Z perspektywy klienta
płatność poprzez Apple Pay to potwierdzenie tożsamości za pomocą
Touch ID lub Face ID.

Ostatnia z usług, rodzimy BLIK, dzięki któremu transakcja sprowadza się do wpisania bezpośrednio na stronie jednorazowego, generowanego losowo, 6-cyfrowego kodu, zapewnia bezzwłoczne przekazanie środków do sprzedawcy. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund,
przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. W modelu Level 0 OneClick Klient wykonuje płatność BLIK jeszcze szybciej, bez opuszczania
sklepu internetowego i bez wprowadzania kodu.
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Kupię teraz, zapłacę w ratach
Jednym z większych udogodnień, jakie spotykają klienta na etapie płacenia, a jednocześnie atrakcyjną alternatywą dla płatności za pobraniem, jest możliwość rozłożenia zakupu na raty. Sprzedawcy powinni
mieć świadomość, że systemy ratalne, to innowacyjne rozwiązania,
umożliwiające płacącemu zrealizowanie transakcji, wraz z uzyskaniem kredytu lub pożyczki, w ciągu maksymalnie 15 minut. Proces
nie wymaga wychodzenia z domu, wizyty kuriera i dodatkowych
formalności, stanowi więc maksymalne udogodnienie dla klientów
robiących zakupy na kwotę rzędu kilkuset złotych i wyższą. Dogodny harmonogram ratalny zaproponowany klientowi, umożliwia

mu rozłożenie spłaty na okres od 3 do 36 miesięcy, zachęcając tym
samym do robienia zakupów o wyższej wartości. Sprzedawcy docenią
zwiększenie konwersji w swoim sklepie oraz fakt, że wdrożenie usługi
nie wiąże się ze skomplikowanymi procedurami technicznymi. Klienci
swobodniej i odważniej dokonują zakupów zwiększając tym samym
wolumen transakcji sklepów internetowych, które zdecydowały się na
wdrożenie tej usługi.
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Firmy funkcjonujące na współczesnym rynku stoją przed szeregiem
wyzwań wynikających z gwałtownego postępu technologicznego, dynamicznego rozwoju rynku e-commerce i nieograniczonego dostępu
do internetu i informacji. Innowacyjne rozwiązania windują oczekiwania klientów, a sprzedawcom internetowym otwierają wachlarz
możliwości komunikacyjnych, wizerunkowych i oczywiście, sprzedażowych. Sprzedawca decydujący się na prowadzenie sklepu internetowego powinien zademonstrować dyspozycyjność do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom wysoce świadomego, nowoczesnego konsumenta
i nieustannie dowodzić, że na równi lub lepiej od konkurencji, jest
przygotowany by dopasować się do jego, stale rosnących, wymagań.
Uniemożliwienie współczesnemu klientowi czerpania korzyści z udogodnień technicznych byłoby ze strony właściciela serwisu niczym
innym, jak biznesowym strzałem w kolano, bowiem tylko one mogą
przekonać klienta do odejścia od tradycyjnej płatności za pobraniem.
Strategia ta wpisuje się w zasadę win-win, w której korzyść Klienta
przekłada się na korzyść sprzedawcy. Powszechność stosowania nowoczesnych rozwiązań sukcesywnie i skutecznie spycha na dalszy
plan te serwisy, które opierają się podążaniu za trendami. g
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10 NAJWAŻNIEJSZYCH TYPÓW OPAKOWAŃ
DLA BRANŻY E-COMMERCE W 2019 ROKU!
Łukasz Fryda
Rajapack Polska

Rola opakowania bardzo zmieniła się w ostatnich latach.
Wpływ na to miał przede wszystkim bardzo dynamiczny
rozwój handlu w Internecie i ogólnie – branży e-commerce. Liczba produktów wysyłanych do klientów, a nie kupowana przez nich bezpośrednio, systematycznie wzrasta.
Jednocześnie opakowanie nie służy już tylko do pakowania
i wysyłania towarów, które mają dotrzeć do odbiorcy w nienaruszonym stanie.
Dziś karton czy pudełko jest wizytówką nadawcy, to właśnie za pośrednictwem opakowania następuje pierwszy kontakt z kupującym. Okazuje się, że dla aż 66% konsumentów sposób przygotowania przesyłki świadczy o jakości obsługi klienta przez nadawcę. W związku
z tym przywiązywanie większej uwagi do opakowań nie jest zbędnym
szczegółem, a ważnym elementem budowania wizerunku i wiarygodności u klientów. Jakie opakowania najlepiej wybierać? Oto lista 10
najważniejszych rozwiązań opakowaniowych dla branży e-commerce
w 2019 roku!
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Kartony zwrotne z podwójnym samoprzylepnym
zamknięciem
Największym wyzwaniem dla sprzedawców internetowych jest dostosowanie opakowań do zwrotów i reklamacji. Z jednej strony konsumentom przysługuje takie prawo, ale z drugiej – aż 73% klientów
deklaruje, że kupowałoby więcej, gdyby mieli pewność, że towar
będzie można łatwo zwrócić. W dużej mierze odpowiada za to właściwe opakowanie, które konsument będzie mógł bez wysiłku otworzyć, poprzez zerwanie specjalnego ochronnego paska. Odpowiedni
karton zagwarantuje również prosty i szybki zwrot, dzięki dodatkowej
taśmie samoklejącej. Takie rozwiązanie zapewnia ponowne zamknięcie pudełka w razie wymiany produktów.
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Geami WrapPak
Ekologiczne urządzenie zapewnia skuteczną ochronę produktów,
dzięki użyciu specjalnego perforowanego papieru kraft o strukturze
plastra miodu w połączeniu z bibułą. Taka konstrukcja zapewnia elastyczność, a papier można dostosować do każdego kształtu wysyłanego towaru. Jest to również bezpieczny sposób pakowania – papier
kraft chroni przed wstrząsami, a bibuła zabezpiecza delikatne powierzchnie produktów przed zarysowaniami. Nie można również zapomnieć o wyjątkowej estetyce tego sposobu pakowania, która z pewnością pozytywnie zaskoczy każdego klienta.

Opakowania Rigibox
Ten typ opakowań najlepiej sprawdzi się podczas wysyłania urządzeń
elektronicznych – tabletów, klawiatur komputerowych czy innych
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kruchych produktów. Ich specjalna konstrukcja sprawia, że towar
jest bezpieczny, dzięki odpowiedniemu zamknięciu oraz zabezpieczony wielowarstwową tekturą na bokach oraz na przedniej części
opakowania. Wszystko to sprawia, że delikatne elementy nie są narażone na nadmierne wstrząsy i wibracje, które mogłyby je uszkodzić w trakcie transportu. Jest to szczególnie istotne, bo elektronika
jest najczęściej dużym wydatkiem i każdy klient chce żeby dotarła do
niego w nienaruszonym stanie.

Taśma papierowa podgumowana
Kolejne ekologiczne rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć pudełka od zewnątrz. Taśma jest wykonana z czystego, pergaminowego
papieru kraft i naturalnego kleju. Zaletą taśmy papierowej podgumowanej jest też fakt, że każda próba usunięcia taśmy pozostawia trwały
ślad na powierzchni, informując o usiłowaniu otwarcia paczki. Taśma
szczelnie i skutecznie zamyka kartony, dlatego klient ma więc pewność, że przesyłka, którą otrzymał, jest przygotowana specjalnie
dla niego i to on będzie pierwszym, który zajrzy do środka. Takie
rozwiązanie zapewnia komfort i bezpieczeństwo dla kupującego oraz
sprzedawcy.

FillPak TT
Częstą praktyką sprzedawców, którzy pakują małe produkty w za duże
pudełka, jest wypchanie niewykorzystanej przestrzeni pogniecionymi
kawałkami papieru lub nawet gazetami. Nigdy nie wygląda to estetycznie, dyskusyjna jest również jakość takiego zabezpieczenia. Zmieni to
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FillPak TT, czyli urządzenie zaprojektowane do produkcji wypełnienia
pustych przestrzeni w paczkach. Maszyna w jedną sekundę produkuje
1,4 m papierowego wypełnienia do kartonów. FillPak TT jest niezawodny i kompaktowy, dzięki czemu można go łatwo zintegrować do
linii pakującej.

Kartony z automatycznym dnem
Wygoda i oszczędność czasu, to dwie największe zalety kartonów
z automatycznym dnem. Wystarczy nacisnąć na boki i są gotowe do
użycia. Nie trzeba zajmować się odpowiednim spasowaniem lub zabezpieczaniem dna. Dodatkowa warstwa tektury wzmacnia dno kartonu, co sprawia, że jest wyjątkowo mocne i solidne. Opakowania są
wykonane z tektury falistej 3 lub 5-warstwowej. To najlepsze rozwiązanie dla sprzedawców, którzy dziennie muszą przygotować bardzo
dużą liczbę przesyłek – im jest ich więcej, tym większa oszczędność
czasu.

Nacinarka do kartonu
Dzięki urządzeniom takim, jak nacinarka do kartonu, pozostałości po
pakowaniu nigdy nie będą się już marnować, bo można je przerobić
i wykorzystać ponownie. Maszyna służy jednocześnie do cięcia i przetwarzania zużytych kartonów na wypełnienie do innych pudełek.
Możliwości jednak jest o wiele więcej i każdy będzie mógł wykorzystać
je w dowolny sposób we własnym sklepie internetowym. Korzyści są
oczywiste – ochrona środowiska i oszczędność pieniędzy.
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Opakowania izotermiczne
Tendencja jest jednoznaczna – konsumenci kupują coraz więcej
żywności przez Internet. Ten trend dotyczy już nie tylko pokarmów
z długim terminem ważności ale również coraz częściej mięs, serów
czy innych produktów o krótkim okresie przydatności do spożycia.
Wymagają one szczególnego zabezpieczenia, bo żywność nie może
ulec uszkodzeniu fizycznemu, ale również nie wolno dopuścić do jej
zepsucia w trakcie transportu, na przykład z powodu zbyt wysokiej
temperatury. Aby temu zapobiec, należy używać opakowań izotermicznych, które utrzymają odpowiednio niską temperaturę produktów spożywczych przez 24/48 h, w zależności od ilości użytych
wkładów chłodzących. Ten specjalistyczny rodzaj opakowania wyróżnia się również wysoką odpornością na wstrząsy czy wibracje.

Kartony z regulowaną wysokością
Praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, umożliwia dopasowanie kartonu do rozmiaru zawartości, dzięki specjalnej podziałce. Wybierając
kartony z regulowaną wysokością zmniejsza się zużycie materiałów
do wypełnień oraz zyskuje się pewność, że pudełko można dostosować do kształtu towaru, co zapewnia jeszcze lepszą ochronę. Poza tym
znacznie ułatwia magazynowanie przygotowanych już paczek, a także
ich transport. Wpływa też na obniżenie kosztu usług kurierskich lub
pocztowych, czyli jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.
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Torby foliowe na pojemniki
To najlepsze rozwiązanie dla firm, które dostarczają lokalnie do swoich
klientów zakupy lub jedzenie. Torba z szeroką podstawą jest bardzo
pakowna, wygodna i wytrzymała. Z całą pewnością jest również estetyczna i ułatwia transport opakowań spożywczych czy pojemników
obiadowych typu lunch box. Jej dużą zaletą jest również fakt, że klient
może wykorzystać ją ponownie, na przykład podczas zakupów.

Wybierz opakowanie idealnie dostosowane do
potrzeb twoich klientów
Rynek opakowań cały czas się zmienia i oferuje nowe rozwiązania,
które poprawiają zabezpieczenie zawartości, są tańsze lub bardziej
estetyczne. Każda osoba, która prowadzi sklep internetowy, musi samodzielnie zdecydować, które cechy opakowania są najważniejsze
i najlepiej sprawdzą się do pakowania i wysyłania własnych towarów.
Jedno jest pewne – na rynku dostępnych jest tak wiele rozwiązań, że
z pewnością każdy znajdzie opakowania dostosowane do wymagań
swoich i swoich klientów. g
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ROZWÓJ E-COMMERCE W POLSCE
NAPĘDZA ROZWÓJ USŁUG LOGISTYCZNYCH
Łukasz Jankowski

Zastępca Dyrektora Biura Usług Kurierskich

Ponad 14 milionów Polaków skorzystało w ubiegłym roku
z zakupów przez Internet, co stanowi 53% wszystkich polskich internautów. Nie dziwi zatem fakt, że ta forma handlu
znacząco wpływa na potencjał gospodarczy naszego kraju
i generuje innowacyjne rozwiązania przeznaczone do
obsługi logistycznej tak wielu przesyłek. Liczby mówią same
za siebie: handel elektroniczny w Europie co roku rośnie
o 20%, a do 2020 roku ma osiągnąć wartość ponad miliarda
euro. W ostatnim czasie w Polsce prawdziwy rozkwit przeżywają tzw. pick-up pointy, czyli alternatywne dla przesyłki
kurierskiej formy odbioru paczki.

Cena ma znaczenie
Jedną z barier dla rozwoju e-handlu jest koszt dostawy przesyłki. Właściciele sklepów internetowych od lat borykali się z tym problemem.
Ciężko było im rozwijać sprzedaż, gdy koszt doręczenia stanowił
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czasami 20-30% wartości zamówionego towaru. To jeden z elementów, który ma wpływ na tzw. syndrom porzuconego koszyka.
W dodatku niższy koszt dostawy to aspekt, który aż 62% ankietowanych mógłby zachęcić do zakupów on-line. I tu rozwijające się
innowacyjne usługi logistyczne zaczęły wypełniać niszę utworzoną
przez oczekiwania zarówno klientów, jak i przedsiębiorców. W Polsce

coraz bardziej popularne stają się pick-up pointy, czyli punkty odbioru
paczki. Odbiór przesyłki w takim miejscu obniża znacząco koszt dostawy, sprawiając, że oferta sklepów internetowych jest bardziej przystępna dla użytkowników.

Pick-up pointy alternatywą dla innych form
dostaw
Maksymalna wygoda to argument, który przyczynia się do tego, że
coraz częściej klienci korzystają z punktów odbioru paczek.
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Pick-up pointy, o ile są gęsto rozsiane, stanowią bardzo wygodną
formę dostawy. Klient odbiera paczkę w drodze do domu lub pracy
i nie musi wcześniej planować godziny odbioru. Punkty to zwykle
kioski lub sklepy, a ich cechą wspólną jest stosunkowo długi czas
pracy. To pozwala klientom odbierać przesyłki przez cały dzień. Sam
proces odbioru także jest maksymalnie uproszczony, nie potrzeba
bowiem żadnych dokumentów czy drukowanych potwierdzeń – wystarczy podać kod, który każdy kupujący dostaje SMS-em.
– Forma odbioru w punkcie, który znajduje się blisko domu, pracy czy po
prostu na trasie naszego codziennego spaceru, to wyjątkowo atrakcyjna
możliwość odebrania swojej przesyłki, bo to klient może zdecydować, kiedy
ma czas i możliwość, aby to zrobić. Biorąc te wszystkie fakty pod uwagę,
myślę, że popularność pick-up pointów będzie stale rosnąć – mówi Robert
Giersz, Dyrektor Biura Usług Kurierskich Paczka w RUCHu.
Klienci oczekują alternatywnych form dostawy, a właściciele sklepów
internetowych coraz częściej dodają właśnie taką opcję do swoich
sklepów on-line. Już co 5 klient woli odebrać paczkę samodzielnie
w wyznaczonym punkcie odbioru, niż biernie czekać na dostawę
do domu. To wszystko sprawia, że nadchodzące lata mogą być jeszcze bardziej udane dla rozwoju rynku e-commerce, a co za tym idzie,
także dla usług towarzyszących.

Polski rynek e-commerce rośnie w siłę
Według prognoz z raportu Ecommerce & Digital Ecosystem Management w Polsce wartość sprzedaży on-line wzrośnie do 2022 roku
o ok. 6 mld dolarów, a jej tempo wzrostu przekracza 20% rok do roku.
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– Taki stan rzeczy z pewnością ma nierozerwalny związek z coraz większą popularnością nowych technologii i ich rosnącym udziałem w naszym
życiu codziennym. Już teraz prawie połowa badanych przyznaje, że zakupów internetowych dokonuje za pomocą telefonówviii – zauważa Robert
Giersz. W tej chwili jesteśmy na 13. miejscu w światowym rankingu
najszybciej rosnących rynków e-commerce. Przyczyn takiego stanu
rzeczy jest kilka, np. fakt, że z roku na rok jesteśmy coraz bogatszym
społeczeństwem. Duże znaczenie ma także powszechny dostęp do
szerokopasmowego Internetu - internauci stanowią 79% ludności
w Polsce.
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Co najczęściej zamawiają przez Internet Polacy? Zwykle są to niewielkie gabarytowo rzeczy, tzn. książki, płyty, drobna elektronika
użytkowa i akcesoria GSM lub kosmetyki. Rzadziej kupujemy rzeczy
pierwszej potrzeby, np. jedzenie. Przeszkodę stanowi krótka data
ważności oraz szeroka dostępność tych produktów w sklepach stacjonarnych. Ponadto nie każda żywność może być dostarczona przez
firmę logistyczną. Zakupy w sieci stanowią silny i zauważalny trend,
także przez światowych operatorów, takich jak np. Amazon. Na razie
wielką niewiadomą jest, czy firma chce wejść na rynek polski, ale
kroki, które podejmuje – np. udostępnianie polskiej wersji językowej
swojej niemieckiej strony – pozwalają sądzić, że jest to możliwe. Jest
o co grać, wszyscy eksperci branży są bowiem zgodni co do jednego
– to dopiero wierzchołek góry lodowej wzrostu naszego rodzimego
rynku e-commerce.

Kto kupuje w Internecie?
Zakupy on-line cieszą się niesłabnącą popularnością, o czym donoszą
raporty i statystyki. Wyniki badania „E-commerce w Polsce w 2017”
pokazują, że z możliwości wirtualnych zakupów korzysta już 53%
przebadanych w Internecie. To ponad 14 milionów Polaków. Co
ciekawe, grupa ta jest bardzo różnorodna demograficznie. Przedział
korzystających rozkłada się równo w poszczególnych kategoriach
wiekowych, a aż 13% robiących zakupy przez Internet to osoby po
50. roku życia. Tak jak wiek, różne wśród e-zakupowiczów jest także
wykształcenie. Przeważają osoby ze średnim – 47% badanych. Sporą
grupę, bo 25%, stanowią mieszkańcy terenów wiejskich, co nie jest
przeszkodą w korzystaniu z e-handlu.
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Dlaczego kupujemy w Internecie?
Co przekonuje ludzi do kupowania przez Internet? Zalet wirtualnych
zakupów jest wiele – zachęca przede wszystkim duży wybór rzeczy
niepopularnych i nietypowych, które ciężko jest dostać w sklepach
stacjonarnych. Ważna jest też wygoda, która sprowadza się w znacznej mierze do dostępu do produktów przez 24 godziny na dobę (82%
badanych) oraz do braku potrzeby wybrania się po nie do sklepu
(77% badanych). Istotny jest także wspomniany wcześniej niski koszt
przesyłki. Bardzo ważne są także: nieograniczony czas wyboru produktów, ich znacznie atrakcyjniejsze ceny i duży wybór. Na dalszych
miejscach badani wymieniali dostępne różne formy płatności, możliwość zwrotu czy większa ilość informacji o produkcie.

Forma odbioru w punkcie, który
znajduje się blisko domu, czy pracy
daje możliwość decydowania o tym,
kiedy i w jakich godzinach to zrobimy.
Warto zwrócić uwagę również na przywiązanie klientów do traktowania ich indywidualnie. W powodach, które motywują do zakupów
on-line, pojawiły się także te, które wskazują na potrzebę zaistnienia
klienta jako jednostki, tj. zniżki dla stałych klientów oraz spersonalizowane promocje czy oferty towarów. Formy dostawy to także element motywujący do robienia zakupów wirtualnie. Aż 54% badanych
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odpowiedziało, że liczy się dla nich szeroki wybór opcji dostawy.
Odbiór zakupów w kiosku jest atrakcyjny dla 22% ankietowanych,
a odbiór w drodze do domu – dla 11%.

Pieniądze wciąż mają znaczenie
Korzyści z biznesu on-line mają także sprzedawcy. Chodzi głównie o obniżanie kosztów prowadzenia sprzedaży – cena zbudowania
sklepu internetowego to zaledwie ułamek wydatków, jakie trzeba
ponieść, decydując się na punkt stacjonarny. Świat wirtualny nie
ma granic, więc małym kosztem sprzedawca może dotrzeć do wielu
klientów naraz, nawet tych z zagranicy. Taki biznes można prowadzić samodzielnie, bo większość procesów sprzedażowych jest
zautomatyzowana.
Z kolei bezpośredni kontakt z klientem można budować z sukcesem
za pomocą komunikacji social mediowej. Wszystkie te zalety sprawiają, że biznes internetowy kwitnie. W tej chwili w Polsce działa już
ponad 20 tys. sklepów internetowych, a pick-up pointy jeszcze bardziej zwiększają ich konkurencyjność.
– Dostawa musi być szybka, tania i bezpieczna – tylko tyle i aż tyle trzeba,
by osiągnąć zadowolenie klienta. W usłudze „Paczka w RUCHu” wielką
wagę przywiązujemy do szybkości i terminowości dostaw. To ważne dla
klientów e-sklepów – tłumaczy Robert Giersz.
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Ruch śmiało podąża za trendami
Warto brać pod uwagę wynik raportu „E-commerce w Polsce”, który
mówi, że 25% respondentów pochodzi z miejscowości wiejskich, gdzie
o dostawy kurierem może być trudniej.
– Usługa „Paczki w RUCHu” ma być ukłonem właśnie w stronę osób
zamieszkujących mniejsze miejscowości, tak, aby i oni mogli bez ograniczeń korzystać z dobrodziejstwa zakupów internetowych – mówi Robert
Giersz. Nie bez znaczenia jest także to, że 70% badanych wskazuje, że
on-line najchętniej kupuje niewielkie gabarytowo rzeczy. – „Paczka
w RUCHu” dedykowana jest właśnie niezbyt dużym przesyłkom, które
nawet w najdalszą część Polski dotrą w maksymalnie 3 dni i nie potrzeba
dla nich specjalistycznego transportu. Wszystko dzięki gęstej sieci punktów
odbioru – dodaje Robert Giersz. RUCH S.A. korzysta także ze swojej
niemal 100% rozpoznawalności marki.
Pick-up pointy mogą okazać się nowinką, która w roku 2018 i w następnych latach zawojuje rynek dostaw. Punkty odbioru są bowiem
wygodne, bezpieczne i stosunkowo tanie, zarówno dla klientów, jak
i sprzedawców. Przedsiębiorcy, chcąc podążać za potrzebami i wymaganiami swoich użytkowników, powinni uważnie śledzić ten trend. g
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PRZEPIS NA SUKCES
W E-COMMERCE
Karolina Bartnik-Kura
Shoper.pl

Czy jest jeden przepis na sukces w branży e-commerce?
Niestety nie. Trzeba próbować znaleźć swój sposób. Wiele
zależy od branży, w której sprzedajesz i specyfiki grupy docelowej. To one mogą narzucić pewne zasady, czy też wymusić
większą aktywność zależną np. od sezonu.
Kluczem do sukcesu jest na pewno odpowiednie planowanie działań,
w tym też solidne przygotowanie się do okresu wzmożonego ruchu
i wyprzedaży.

Kolejka w Internecie? Nie, dziękuję
Serwery, na których pracuje twój e-biznes, mają swoją wydajność,
więc żeby uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce kilka miesięcy temu
na stronie jednego ze sklepów z artykułami dziecięcymi – który dla
rozładowania ruchu zaproponował swoim klientom… zajęcie internetowej kolejki i cierpliwe oczekiwanie na zakupy – w pierwszej kolejności musisz zająć się hostingiem. Tak, także wtedy, gdy pracujesz na
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gotowym oprogramowaniu w modelu subskrypcyjnym i masz zapewnioną stabilność pracy sklepu przez usługodawcę. W przypadku
intensywnych okresów w handlu internetowym – np. kiedy bierzesz
udział w promocjach z tytułu Cyber Monday, Black Friday czy Dzień
Darmowej Dostawy – warto poinformować o tym dostawcę softu,
który będzie miał wtedy twój sklep na oku i w przypadku rzeczywiście wzmożonego ruchu wspomoże w krytycznym momencie. Sklepy
standardowo są przygotowane do stabilnej i niezawodnej pracy
także w okresie zwiększonej liczby odwiedzin, ale trzeba pamiętać,
że specjalne akcje sprzedażowe czasem wymagają niestandardowego podejścia.

Kupony, bony i lojalki
Jak zachęcać klientów do większych zakupów? Promocjami – to po
pierwsze. Wiadomo, że przed Świętami czy w okresie wyprzedaży
w Internecie kupuje niemal każdy, ale im więcej dasz ludziom pretekstów do tego, by zakupy zrobili właśnie u ciebie, tym większa szansa,
że do ich koszyka trafi kilka produktów. Wybierz więc z oferty
towary, które chcesz wypromować, przygotuj specjalne zestawy z nimi
i wykorzystaj kanały social media oraz blog czy sklepowy newsletter,
by ogłosić światu, dlaczego warto kupować właśnie u ciebie.
Możesz też podarować swoim klientom kupony rabatowe – na Mikołajki, na Gwiazdkę, na cokolwiek. Niech wiedzą, że traktujesz ich
wyjątkowo i nie zależy ci tylko na jednorazowych interakcjach, ale na
dłuższej znajomości. Przygotuj program lojalnościowy, dzięki któremu stali klienci mogą być nagradzani specjalnymi ofertami. W dobie
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walki o konsumenta niska cena to nie wszystko, czym powinieneś
kusić. Dobry kontakt z klientem i przyjacielskie traktowanie – tak też
spróbuj działać, zawsze, nie tylko od święta.

Bądź bezpieczny
Niezależnie jednak od tego, czy swój przekaz kierujesz do nowych
czy stałych klientów, pamiętaj, że każdy z nich oczekuje po e-sklepie
bezpieczeństwa transakcji. Do tego jest potrzebna instalacja SSLa –
certyfikatu stanowiącego podstawę bezpieczeństwa w witrynach
internetowych. 92 procent klientów e-sklepów pytanych o to, czy
zwracają podczas zakupów uwagę na kwestie bezpieczeństwa,
stwierdziło, że tak. 72 procent badanych opuściło nawet stronę
www, która nie była szyfrowana (dane Instytutu Logistyki i Magazynowania, 2016 rok).
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W określeniu tego, która witryna jest wiarygodna i bezpieczna, a która
nie, pomaga dziś m.in. Google w przeglądarce Chrome, wyróżniając
witryny szyfrowane jako miejsca zaufane. Strony bez certyfikatu
określane są z kolei jako niebezpieczne. Pytanie zatem do ciebie: czy
sam zrobiłbyś w takich miejscach zakupy? No właśnie. A o tym, żeby
na czas przygotowywanych wyprzedaży i akcji specjalnych spojrzeć na
sklep oczyma swojego klienta, też warto pamiętać.

Co jeszcze możesz zrobić, by zarobić?
Kupujących do sklepu może ci pomóc przyciągnąć jego odświeżona
wersja. Przykład? W okresie świątecznych zakupów wykorzystaj okolicznościowe szablony czy dodatkowe elementy graficzne.
Zaplanuj i dobrze zrób kampanię AdWords. Niedawno przeprowadziliśmy badania wśród użytkowników Shoper na temat wykonywanych
przez nich działań reklamowych. Niestety nadal niewielu właścicieli
nie wie, na czym taka aktywność w ogóle polega. Z myślą o nich stworzyliśmy usługę Shoper Kampanie, która zapewnia prowadzenie efektywnej kampanii AdWords w każdym sklepie Shoper. Najlepszy przykład? Wiodący dostawca towarów z branży instalacyjno-sanitarnej,
gazowej i centralnego ogrzewania musiał stawić czoła rosnącej konkurencji w Internecie i spadającym cenom, dlatego zlecił nam kampanię, która miała mu pozwolić wyróżnić się mocną ofertą. Efekt: po
wydaniu 1000 zł sklep zanotował przychód rzędu 16 tys. zł. W okresie
świątecznym pomoc przy prowadzeniu kampanii może mieć istotne
znaczenie. Tak jak zresztą i inne kwestie, o które w twoim imieniu
może również zadbać twój dostawca oprogramowania. g
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W JAKI SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ TRANSAKCJI
W SKLEPIE INTERNETOWYM PODCZAS
GORĄCYCH OKRESÓW SPRZEDAŻOWYCH?
Aleksanda Batko
SKY-SHOP

Wyprzedaże - czy istnieje lepszy moment na zakupowe szaleństwo? To okres największych zniżek, które zwabiają klientów, a co za tym idzie, sklepy odnotowują potężne zyski.
Co zrobić, by w „ten gorący czas” Twoja oferta nie utknęła
w gąszczu konkurencyjnych?
„Promocja”, „wyprzedaż”, „sale” na czerwonych planszach to hasła,
które skutecznie przyciągają uwagę konsumentów w centrach handlowych i internautów dokonujących zakupów on-line. Efektem jest
zainteresowanie ofertą marki. Jeśli uznają, że jest ciekawa, a okazja zakupowa korzystna – zysk masz jak w banku. Jak to zrobić?

Klienci e-sklepów wyczekują prawdziwych okazji
zakupowych
Sprzedawcy liczą na rekordowe zyski z „gorących okresów sprzedażowych”, jak na przykład Dzień Darmowej Dostawy. Klasyczne
obniżki cen czy bezpłatna wysyłka towaru to najpopularniejsze
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najskuteczniejsze sposoby, jakimi sprzedawcy próbują nakłonić nabywców do skorzystania z oferty.
Co może być dodatkową zachętą? Możliwość otrzymania rabatu na
kolejne zakupy będzie dużym atutem w oczach osoby zainteresowanej, a Ty zyskasz klienta na dłużej. Jakie możemy wyróżnić rodzaje
bonifikat? Pierwsze z nich – bezwarunkowe – mogą otrzymać konsumenci ze względu na przynależność do następujących grup: uczeń,
student czy rencista. Kolejną formą są upusty zwane warunkowymi
– przyznawane na podstawie wykonanego obrotu.

W tym przypadku konieczne jest, by przedsiębiorca zapoznał się
z prawem konkurencji, pomoże to uniknąć udzielenia zniżki, która jest
niezgodna z prawem. Zazwyczaj są to rabaty przyznawane po zakupie
towaru powyżej założonej kwoty. Trzecią postacią są lojalnościowe
i docelowe, których zadaniem jest nakłonić konsumenta do ponownego zrobienia zakupów w określonym przedsiębiorstwie. Ostatnią
odmianą są rabaty wieloproduktowe. Polegają one na oferowaniu
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odbiorcy zestawu kilku np. dwóch produktów razem lub osobno, przy
czym zakup pakietu jest dla klienta korzystniejszą opcją.
Ciekawym sposobem jest również program lojalnościowy w sklepie
internetowym – pozwala on na zdobywanie przez klienta punktów,
które będzie mógł wykorzystać przy następnej okazji. Program ten nie
tylko przyciąga nowe osoby, weryfikuje także przywiązanie do marki
aktualnych klientów.

Newslettery są jednym z często
wybieranych sposobów kanałów
komunikacji z konsumentem.
Dobrym rozwiązaniem jest również dopełnienie zamówienia o tzw.
gratisy - wpłynie to pozytywnie na wizerunek Twojej marki. Upominek dla klienta może przyjmować różną formę i zawsze jest przez
niego mile widziany. Lepiej jest umieścić w planowanym budżecie
gratisy niż obniżać cenę, by zachęcić klientów do zakupu. Duże firmy
dobrze znają tą zasadę, dlatego często przy pierwszych zakupach
w sieci nabywca otrzymuje wiele bezpłatnych produktów. Działanie,
które na pierwszy rzut oka wydaje się nieopłacalne, jest tak naprawdę
dobrze przeanalizowane pod względem finansowym i, co istotne, ma
udowodnioną skuteczność. Wszyscy lubimy prezenty, a uszczęśliwiony upominkiem konsument chętnie wróci ponownie. O jaki bonus
możesz uzupełnić zamówienie? Zależy to od branży, w jakiej działa
Twój e-sklep, dobrym pomysłem jest powiązanie upominku z marką.
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Możesz również postawić na klasyczne rozwiązanie, typu pendrive’y,
notesy, słodycze czy próbki kosmetyków.
Kolejną doskonałą zachętą klientów do dokonania zakupów to produkt dnia, promocje czasowe oraz podgląd dostępnych sztuk.
Sprzyja to skróceniu procesu zakupowego – klient widząc, ile pozostało godzin do końca zniżki lub ile sztuk produktu w okazjonalnej
cenie występuje w magazynie, szybko zdecyduje się na dodanie go
do koszyka. W celu zwiększenia sprzedaży i informowania klientów,
że w Twoim sklepie ciągle “coś się dzieje”, pamiętaj, by zmieniać regularnie produkty dnia. Nie musisz tego robić codziennie, ale warto
zaglądać do tej zakładki odpowiednio często i modyfikować produkty
wyświetlane w tym module.
Co zrobić, żeby klient z tej promocji skorzystał właśnie w Twoim sklepie? Należy odpowiednio do niego dotrzeć i go przekonać, o czym
poniżej.

Wygeneruj zysk- możliwości online
Informowanie o akcji w samym miejscu sprzedaży jest sprawą oczywistą, prostą i powszechną. Newslettery są jednym z często wybieranych sposobów kanałów komunikacji z konsumentem. Dlaczego
akurat ta forma jest niezawodna? Po pierwsze, to jeden z najpopularniejszych kanałów kontaktu - pocztę e-mail posiada prawie każdy
internauta. Mailing zagwarantuje też bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej i personalizację przekazu.
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Pamiętaj, by nie popełnić żadnego z następujących błędów:
- wysyłanie mailingu mimo braku zgody;
- niedostosowanie treści wiadomości do odbiorcy;
- używanie FW: RE lub ODP: w temacie wiadomości;
- rak responsywności, czyli dostosowania do urządzeń mobilnych;
- jaskrawe kolory, nieczytelna treść, niewyraźne fronty.
Równie skuteczna jest reklama w Google AdWords, a także na Facebooku – te kanały komunikacji zapewniają promowanie treści.
Skorzystaj również z remarketingu, czyli mechanizmu wyświetlania
Twoich reklam osobom, które odwiedziły Twoją stronę lub wykonały
jakąś interakcję.
To niesamowicie użyteczne narzędzie do up-sellingu i cross-sellingu,
do budowania zaangażowania użytkowników strony lub sklepu internetowego. Warto wyjaśnić, co oznaczają wyżej wymienione techniki.
Cross-sell to metoda polegająca na proponowaniu kupującym dodatkowych produktów, które są powiązane z tymi znajdującymi się już
w koszyku. Przykład: klient kupił smartfona, a sprzedawca proponuje
dodatkowo etui. Z kolei Up-sell to oferowanie droższego i bogatszego
rozwiązania niż to, którym klient jest zainteresowany. Przykład: Handlowiec w salonie samochodowym sugeruje kupującemu wybór auta
o wyższym standardzie wyposażenia. Dodatkową możliwością jest
wdrożenie remarketingu dynamicznego, z pomocą którego wyświetlisz produkty oglądane, lecz niekupione przez odwiedzającego Twoją
stronę.
Inną propozycją działań w ramach portali zewnętrznych są sieci afiliacyjne, inaczej programy partnerskie. Warto zdecydować się również
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rozwiązanie, które polega na integracji sklepu z systemami zewnętrznymi, takimi jak porównywarki cen, internetowe pasaże handlowe czy
serwisy aukcyjne.

Na uwagę zasługują również powiadomienia Push - stosunkowo
nowe rozwiązanie, ale z każdym dniem zyskujące na popularności.
Pozwalają one wysyłać krótkie komunikaty, które wyświetlają się na
ekranie w formie pop-up nawet wtedy, gdy internauta nie odwiedza
danej strony internetowej, a także wówczas, kiedy nie ma otwartej
przeglądarki. Dzięki temu masz możliwość wyświetlać reklamy klientom, którzy odwiedzili Twoją stronę z przygotowanymi specjalnie z tej
okazji promocjami. Możesz przygotować klientów na to już kilka dni
wcześniej, informując ich odpowiednio zawczasu. Należy pamiętać, że
narzędzie to będzie działać jedynie wtedy, kiedy dana osoba była już
wcześniej na stronie www oraz zezwoliła, aby takie powiadomienia
otrzymywać.
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Z zapisem do swego rodzaju cyklicznych powiadomień wiąże się też
możliwość wysłania dedykowanego newslettera, który możemy kierować do aktualnej grupy klientów, a także mailing, w którym wyprzedaże mogą być pretekstem do pozyskania kolejnych, nowych
sympatyków.
Bardzo często wiedzę na temat aktualnych promocji czerpiemy
z ekranu naszego telefonu komórkowego. Wysyłanie SMS-ów jako
sposób informowania o promocji jest niezwykle skuteczny pośród
sprzedawców, a klienci często decydują się na wyrażenie zgody na
tego typu wiadomości w ulubionych sklepach. Masowa wysyłka
SMS-ów jest rozwiązaniem, które w doskonały sposób uzupełnia
standardowe działania marketingowe. Narzędzie to pozwala na personalizację przekazu względem konsumenta oraz zapewnia bardzo
szybkie dostarczenie informacji, dlatego krótkie wiadomości tekstowe jako narzędzie marketingu jest chętnie wykorzystywane przez
przedsiębiorców.

Podsumowanie
Gorące okresy sprzedażowe przyciągają wielu klientów - tych lojalnych, którzy cyklicznie dokonują w naszym sklepie zakupów, jak również tych nowych. Warto wykorzystać tę okazję do pozyskania nowej
bazy nabywców - pomogą Ci w tym sposoby, o których pisaliśmy powyżej. g
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JAK SMS WSPIERA
E-COMMERCE
Andrzej Ogonowski
SMSAPI

Wiadomości SMS, mimo upływu lat, wciąż są ważnym narzędziem w biznesie. Z raportu SMSAPI „Komunikacja SMS
w firmach 2017” wynika, że 73 proc. przedsiębiorstw wykorzystuje SMS-y do informowania np. o bieżących statusach
transakcji. Wiadomości tekstowe służą również do promowania oferty, budowania lojalności i zaufania klienta.
Najważniejszą zaletą SMS pozostaje skuteczność i pewność
dostarczenia.
Dzięki SMS-om można łatwo i szybko dotrzeć do klienta. Kanał mobilny pozwala na gotowość i sprawną reakcję na zmiany rynkowe.
Efektywność i łatwość kontaktu są szczególnie istotne w przypadku
sklepów internetowych. Aż 79 proc. z nich właśnie poprzez SMS powiadamia klienta np. o statusie zamówienia - tak wynika z raportu
SMSAPI.
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Wieloma kanałami
Prawie połowa firm wykorzystuje SMS-y, prowadząc jednocześnie
działania w innych kanałach. Wiadomości tekstowe w sposób naturalny łączą się z e-mailami, social media czy z reklamą w mediach
tradycyjnych, takich jak telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna. Akcje wielokanałowe wzmacniają przekaz i pozwalają
dotrzeć do większej grupy odbiorców. Wybór SMS-a jako jednego
z kanałów nie jest przypadkowy - 98 proc. takich wiadomości jest
odbierana w ciągu kilku minut od dostarczenia. To imponujący
wynik w porównaniu z rezultatami kampanii w innych kanałach.

Płynność i dwukierunkowość kontaktu są standardem pozwalającym utrzymać klienta. Właśnie dlatego jedna piąta firm udostępnia
numer odbiorczy, poprzez który klient może potwierdzić rezerwację
stolika w restauracji, odwołać wizytę u lekarza, czy przedłużyć termin
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wypożyczenia książki. SMS często pozwala także uniknąć długiego
oczekiwania na infolinii.
Komunikacja dwukierunkowa umożliwia także badanie zadowolenia klienta po każdym zakupie. Może on ocenić kupiony produkt lub
jakość obsługi według ustalonej skali np. 1-10. Dzięki temu sprzedawcy mogą na bieżąco badać postrzeganie biznesu przez swoich
klientów, wyłapywać jego słabe punkty i stale podnosić jakość usług.

Personalizacja
Dwie na pięć firm personalizuje wiadomości. Dzieje się tak nie bez
powodu - SMS-y są traktowane jako bardziej „osobista” forma kontaktu. Personalizacja wzmacnia to odczucie i angażuje klienta. Warto
zapytać klienta np. o ulubiony fason, numer buta, markę już w momencie zbierania bazy np. na widgecie Newsletter SMS na stronie internetowej. Imię oraz wybrane pola można wykorzystać przy kolejnej
kampanii, aby idealnie dopasować ofertę do potrzeb klienta z całkowitym uwzględnieniem jego potrzeb zakupowych.

Różne sposoby
w e-commerce

na

wykorzystanie

SMS-a

Według raportu „E-commerce w Polsce 2017” 60 proc. decyzji zakupowych jest podejmowanych na smartfonie. Pewność przeczytania
SMS-a jest oczywista i nieprzypadkowa. Z badania Deloitte wynika,
że 61 proc. z nas spogląda na ekran telefonu w ciągu pięciu minut po
przebudzeniu, a 96 proc. w ciągu godziny. Co więcej, Text Marketer
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podaje, że klienci nawet osiem razy częściej reagują na wiadomości
SMS niż na e-maile. Dzieje się tak, mimo że większość z nas ma dostęp
do skrzynki mailowej również w wersji mobilnej.
Istnieją różne sposoby wykorzystania wiadomości tekstowych w akcjach marketingowych w e-commerce. Sklepy tworzą specjalne kody,
udostępniane np. w mediach społecznościowych. Po wysłaniu kodu
SMS-em na podany numer klient otrzymuje zniżkę, którą może wykorzystać w sklepie internetowym.
Sklepy umożliwiają coraz częściej czat na żywo przez wiadomości
SMS. Przykładowo - odwiedzający stronę może wysłać wiadomość
i przekazać swoje oczekiwania dotyczące produktu. Sklep odsyła
w short linku listę towarów pasujących do tego, czego klient szuka.
Niektóre odpowiedzi na popularne pytania - np. te dotyczące czasu
na wymianę towaru lub skorzystanie z promocji - udzielane są automatycznie, by uniknąć przeciążenia obsługi wsparcia klienta i odpowiedzieć na wszystkie dylematy wystarczająco szybko. Z takiej formy
kontaktu korzysta np. sklep muzyczny bohemianguitars.com, który
dzięki temu zwiększył sprzedaż o 98 proc. w ciągu sześciu miesięcy.
Klienci traktują czat SMS-owy jako bardziej osobistą formę kontaktu
i w efekcie chętniej dokonują zakupów po konsultacji z pracownikiem
sklepu.
Każda osoba działająca w e-commerce wie, jakim problemem mogą
być porzucane koszyki. Warto o nim przypomnieć klientom za
pomocą SMS-a z linkiem. Według badań 75 proc. osób jest skłonne
dokończyć transakcję w późniejszym terminie. Warto reagować
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czasie – 72 proc. porzucających koszyk decyduje o powrocie na
stronę i dokończeniu transakcji w ciągu 19 godzin. Ratowanie porzuconych koszyków za pomocą SMS jest możliwe m.in. dzięki jednemu ze scenariuszy w edrone, systemie CRM dla e-commerce.

Wiadomości tekstowe nie tylko wspierają sprzedaż. Są też dobrym
kanałem komunikacji na każdym etapie przeprowadzania transakcji.
Klienci czują się bezpieczniej, gdy otrzymują informację np. o zaksięgowaniu przelewu bądź o nadaniu paczki, na którą czekają. Z racji
tego, że SMS-y są odczytywane w ciągu kilku minut, możemy być
pewni, że wiadomość dotrze do klienta. Ta forma kontaktu – według
badania „Trendy w komunikacji mobilnej” - jest preferowana przez
najbardziej atrakcyjną grupę docelową, czyli dwudziestoparolatków
z wyższym wykształceniem, mieszkających w dużych miastach.
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W kontakcie przez SMS
Każdy etap komunikacji wymaga innych rozwiązań. To, jak zaplanować skuteczną komunikację SMS, omówimy za pomocą metody
AIDA, która opisuje modelowy proces budowania przekazów
marketingowych.

A - budujemy świadomość
Budowanie świadomości jest konieczne dla sukcesu, czyli rozwijania potrzeby posiadania naszych produktów. Dlatego w e-commerce
należy regularnie przypominać się potencjalnym klientom. W pierwszym etapie istotne jest stworzenie person, czyli idealnego profilu odbiorców. Posiadając szczegółową wiedzę na temat grupy docelowej,
łatwiej jest zdefiniować kanały dotarcia, a tym samym stworzyć
wartościową bazę odbiorców. Tworzenie programów lojalnościowych, widget Newsletter SMS czy aplikacja Rabaty SMS to przykłady
pomocnych narzędzi w gromadzeniu baz opartych na permission
marketingu. Warto pamiętać, że skuteczność baz wewnętrznych jest
zdecydowanie większa niż tych zakupionych.
Kolejnym elementem jest skorelowanie wysyłki SMS z wysyłką e-mailową. Narzędziem, które pozwoli zwiększyć efektywność wysyłek
mailingowych, jest e-mail booster. Zasada działania jest bardzo prosta.
Jeśli klient nie otworzy maila w ciągu określonego czasu – zwykle jest
to kilka, kilkanaście godzin – otrzyma SMS z prośbą o zajrzenie do
skrzynki.
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Gdy zaczyna się nowy sezon lub rusza premiera nowej kolekcji na
naszej stronie, warto wspomnieć o tym klientowi. Do wiadomości
tekstowej dobrze dołączyć link, który przekieruje potencjalnego nabywcę produktów na stronę internetową.

I – próbujemy zainteresować
Najlepszym sposobem na zmotywowanie klienta do zajrzenia na naszą
stronę są spersonalizowane wiadomości o promocjach ograniczonych czasowo lub ilościowo. Zgodnie z regułą niedostępności według
R. Cialdiniego, bardziej cenimy te rzeczy, które są rzadkie lub oryginalne. To z pewnością zachęci odwiedzających nie tylko do przeglądania strony, ale także do szybszego zakupu. Trzeba pamiętać, że częsta
i niespersonalizowana wysyłka może zostać odebrana negatywnie. Co
gorsza, w tej sytuacji klient może poprosić o odwołanie zgody marketingowej. Należy zachować umiar, aby zbudować zaufanie i spotkać
się z pozytywnymi reakcjami.
Reaktywność ze strony klienta jest także zależna od momentu,
w którym wyślemy wiadomość. Poszczególne grupy docelowe mają
inne zajęcia, prowadzą różne tryby życia. Przyzwyczajenia mogą
pomóc nadawcy ustalić najlepszy moment na wysyłkę. Młode mamy są
aktywne w innym czasie niż lekarze czy nastolatkowie. Aby mieć pewność, że wybieramy odpowiednią częstotliwość i termin, warto przeprowadzić testy porównawcze (testy A/B). Wystarczy wysłać podobną
kreację SMS do wybranej próby w różnych godzinach lub różnych
dniach tygodnia. Prosta analiza posłuży sprawdzeniu, który moment
okazał się lepszy, a to ułatwi zaplanowanie kolejnych kampanii.
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Dużą wysyłkę trudno zrobić we własnym zakresie. Dlatego zdecydowana większość (62 proc.) firm decyduje się wysyłkę wiadomości
tekstowych przez panel dostawcy SMS – np. SMSAPI.

D – wywołujemy pożądanie
Klient poszukuje czegoś ekstra, specjalnych okazji, które przekonają
go do zakupu. Chęć wrzucenia przedmiotu do koszyka wzmocnią
akcje związane ze świętami w kalendarzu (np. świąteczne wyprzedaże)
lub e-commerce’owy Cyber Monday. Warto pamiętać, że w przypadku wydarzeń specjalnych liczy się czas i przekonywująca treść
SMS-a. Dobrym rozwiązaniem będzie SMS z linkiem do listy produktów przeglądanych wcześniej przez klienta lub zaproponowanie
atrakcyjnego rabatu. SMS z informacją o promocji uświadomi klientowi, że taka okazja może się już nie powtórzyć. Szybciej zdecyduje się
na zakup, wiedząc, że ostatnie sztuki mogą mu uciec sprzed nosa lub
wtedy, gdy kampania jest ograniczona czasowo
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A – działamy
Po tym, jak uda nam się zachęcić klienta do zakupu, nic już nie stoi na
przeszkodzie, aby przez SMS podziękować za transakcję. Dodatkowo
możemy zaproponować upselling - może klient nie zauważył droższych, ale bardziej funkcjonalnych produktów? SMS-y powinny także
towarzyszyć kolejnym etapom – od przyjęcia zamówienia po przekazanie paczki kurierowi do obsługi posprzedażowej. Dzięki temu
utrzymujemy relację z klientem, który na bieżąco dostaje informację
o etapie dostawy.

Zadowolony klient to darmowa reklama
Retencja klientów jest jednym z kluczowych wskaźników efektywności. Dbając o nabywców naszych produktów, warto pamiętać o SMS-ach urodzinowych z dołączonym rabatem. Stara zasada handlu mówi,
że o wiele taniej jest utrzymać wracających klientów niż pozyskiwać
nowych. Poza tym usatysfakcjonowany klient z pewnością poleci nasz
sklep znajomym. g
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10 KROKÓW DO OPTYMALIZACJI
TWOJEGO SKLEPU W GOOGLE
TOP ONLINE

Ciekawa oferta, szybka dostawa, dobra obsługa klientów - to
czynniki w istotny sposób wpływające na sukces e-sklepu.
Jeśli jednak użytkownicy nie będą trafiali na stronę, wtedy
nie będą mieli szansy skorzystać z oferty. Dlatego warto
zrobić 10 kroków, które zwiększą widoczność sklepu internetowego w wynikach wyszukiwania Google i sprawią, że na
Twoją witrynę będą trafiali potencjalni klienci, zainteresowani produktami takimi jak Twoje.

KROK 1: Przemyśl układ menu i słowa kluczowe
Na początku weź kartkę papieru i rozrysuj kategorie produktów.
Układ menu powinien zostać tak zaprojektowany, żeby użytkownicy
łatwo odnajdywali przedmioty, których poszukują. Jeśli oferujesz
wiele produktów, poszukaj kluczy, według których można je posegregować. Mogą to być rodzaje produktów, płeć, dla której są przeznaczone, kolory, a także rozmiary oraz producenci. Warto też zastosować
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podkategorie. Przykładowo: jeśli sklep oferuje jeansy, można je podzielić na jeansy dla kobiet i dla mężczyzn, a następnie np. na długie,
¾ i krótkie albo według marek.

KROK 2: Dopracuj wygląd adresów URL
Treść znajdująca się w adresach URL ma znaczenie! Przeanalizuj, jak
wyglądają adresy URL w Twoim sklepie: zarówno poszczególnych kategorii, jak i produktów. Należy unikać adresów URL typu www.nazwasklepu.pl/1246768765432. Zamiast tego znacznie lepiej w adresie
URL zawrzeć nazwę kategorii, produktu lub frazę kluczową z nimi
powiązaną, np. www.nazwasklepu.pl/jeansy-meskie. Istotne jest to,
żeby w adresach URL NIE stosować polskich znaków, a pomiędzy poszczególnymi wyrazami umieszczać łącznik (-), a nie podkreślnik (_).
WAŻNE: Jeśli chcesz zmienić adres URL, upewnij się, że masz możliwość ustawienia przekierowania 301 na nowy adres. Inaczej pod
starym adresem nie wyświetli się żadna treść. Będzie to niekorzystne
dla wyników pozycjonowania i dla użytkowników.

KROK 3: Zdefiniuj nazwy kategorii i produktów
To, jak nazwiesz produkty oferowane w Twoim sklepie, również ma
ogromne znaczenie! Znacznie trudniej osiągać wysokie pozycje
w wynikach wyszukiwania Google, jeśli w nazwie produktu znajduje się tylko jego kod lub nazwa własna. Lepiej jest dodatkowo zawrzeć nazwę kategorii produktu, np. model jeansów - jeansy damskie.
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Podobnie nazwy kategorii warto opracować tak, żeby były związane
z frazami kluczowymi, na jakich używanie się zdecydowaliśmy. Przykładowo: dużo lepiej nazwać kategorię jeansów dla kobiet JEANSY
DAMSKIE niż DLA NIEJ. Podobnie warto zrobić w przypadku
podkategorii, czyli np. tworzyć nazwy podkategorii na zasadzie:
JEANSY DAMSKIE NAZWA MARKI, JEANSY DAMSKIE NAZWA
INNEJ MARKI itd.

KROK 4: Opisz swoją ofertę
Większość sklepów internetowych zawiera bardzo niewiele treści.
Produkty mają opracowane jedynie opisy techniczne, a na podstronach poszczególnych kategorii i podkategorii produktów nie ma żadnych tekstów lub są to treści skopiowane od producentów. To duży
błąd. Jak mawiają: Content is king. Strony bogate w unikalną treść
dużo łatwiej osiągają wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania
Google na wiele różnych fraz kluczowych.

113

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

W opisach produktów zawrzyj wszystkie informacje, które będą
ciekawe dla odbiorcy i opisz ofertę tak, by zachęcić potencjalnych
klientów do skorzystania z niej. Nie ograniczaj się do danych technicznych. Opisz zastosowanie produktu, jego zalety, korzyści płynące z korzystania z niego, a jeśli to możliwe, wskaż, na jakie okazje
będzie najlepszy. W opisach kategorii zawrzyj informacje, co charakteryzuje daną kategorię, jakiego typu produkty w niej się znajdują,
a także co je wyróżnia, dla kogo są przeznaczone. Postaraj się używać
w tekstach fraz kluczowych, które sobie zanotowałeś/zanotowałaś.
Nie zapomnij o tekście na stronie głównej! Napisz go tak, żeby określić, co jest oferowane w sklepie, a równocześnie zachęcić do dokonania zakupu. Na stronie sklepu warto zawrzeć także inne przydatne
informacje, np. uzupełnić podstronę „O nas”, podać, jakie są warunki
realizacji zamówień. Dzięki temu sklep będzie bardziej wiarygodny.

KROK 5: Twórz angażujące wpisy na blogu
Wzbogać swój sklep o dodatkowe treści publikowane na blogu. Pomyśl,
jakiego rodzaju teksty chcesz publikować i jak często jesteś w stanie
to robić. Warto zachować systematyczność takich działań, ponieważ
Google docenia, gdy treść stron jest aktualizowana. O czym pisać na
blogu? Zastanów się, jakie tematy interesują Twoich odbiorców. We
wpisach warto zawrzeć praktyczne informacje. Dawaj porady związane z Twoją ofertą, śledź trendy, porównuj oferowane przez Ciebie
produkty. Możesz także prezentować nowe produkty czy propozycje prezentów na różne okazje. Dzięki takim treściom pokazujesz, że
jesteś specjalistą w branży, z której asortyment oferujesz.
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Sprawdź, co podpowie Ci wyszukiwarka Google. Wpisz w okno wyrażenie, które rozważasz jako temat artykułu na blogu. Następnie
„przeskrolluj” stronę i zwróć uwagę na to, co znajduje się w sekcji Wyszukiwania podobne do: Twoje wpisane w okno wyszukiwarki słowa.
Rozważ, które z tych wyrażeń będą odpowiednie.

KROK 6: Uzupełnij metatagi title i description
Metatagi to znaczniki html, które nie wyświetlają się bezpośrednio na
Twojej stronie, ale są zawarte w jej kodzie. Mogą się pojawiać w wynikach wyszukiwania Google, gdy na liście wyświetli się Twój sklep.
Jak zweryfikować, jakie masz w tej chwili metatagi? Możesz sprawdzić
je w kodzie strony, często są też podane w panelu administracyjnym
sklepu.

Jak tworzyć metatagi? Zawrzyj w nich tylko najważniejsze informacje. Postaraj się umieścić frazy kluczowe związane z daną podstroną
i opisać jej zawartość. Title powinno zawierać do ok. 65 znaków,
a description do ok. 160 znaków. Więcej informacji możesz zawrzeć
w tekstach na poszczególnych podstronach sklepu.
115

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Najważniejsze jest zdefiniowanie metatagów dla strony głównej.
W title strony głównej warto zawrzeć nazwę sklepu oraz podać, co jest
oferowane, np. „Jeansy damskie i męskie znanych marek | Sklepxyz.
pl”. W description warto zawrzeć więcej szczegółów na temat asortymentu, jego rodzaju, oferowanych marek. Na koniec warto dodać
określenie, które zachęci do odwiedzenia sklepu, np. Sprawdź! albo
Zobacz! Bardzo istotne jest także opracowanie metatagów title i description dla poszczególnych kategorii i podkategorii.
Istnieją też rozwiązania pozwalające zdefiniować metatagi np. dla produktów. Wtedy nie musisz wpisywać ręcznie metatagów dla wszystkich oferowanych przedmiotów, co jest bardzo przydatne, jeśli oferujesz kilkadziesiąt lub kilkaset różnych produktów.

KROK 7: Zastosuj nagłówki H1 i H2
Nagłówki H to znaczniki html, które Google bierze pod uwagę, określając, w jakiej kolejności strony wyświetlą się w wynikach wyszukiwania. Treść umieszczona w tych nagłówkach jest uważana przez wyszukiwarkę za ważniejszą niż zwykły tekst opublikowany na stronie.
Z tego powodu warto najważniejsze treści, szczególnie te związane
z frazami kluczowymi, umieścić w nagłówkach H1 oraz H2.
W kodzie html treść umieszczona w nagłówku H1 znajduje się
między znacznikami <h1> a </h1>, a w nagłówku H2 - <h2> a </h2>.
Te oznaczenia nie są widoczne na stronie dla użytkowników, a umieszczona w nagłówkach treść zazwyczaj jest zapisana większym fontem.
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Jak stosować nagłówki H? Przede wszystkim warto zbadać, jakie nagłówki są stosowane w Twoim sklepie w tej chwili. Optymalnie na
1 podstronie powinien znaleźć się 1 nagłówek H1 i kilka nagłówków H2. Najlepiej, gdy nazwy kategorii i produktów, a także tytuły
wpisów na blogu znajdują się w nagłówku H1. Dodatkowo w opisach
produktów i kategorii warto zastosować po kilka nagłówków H2, najlepiej zawierających frazy kluczowe. Umieść 1 nagłówek H1 i kilka nagłówków H2 również w tekście na stronie głównej.

KROK 8: Stosuj linkowanie wewnętrzne
Zadbaj o to, żeby w tekstach opublikowanych na stronie Twojego
sklepu pojawiały się linki do innych podstron serwisu. Dzięki umiejętnemu umieszczaniu odnośników ułatwisz zarówno użytkownikom,
jak i robotom Google poruszanie się po stronie Twojego sklepu internetowego. W efekcie zwiększysz ruch na witrynie oraz jej widoczność
w wyszukiwarce.
Stosuj anchory, czyli podlinkowane fragmenty tekstu. Warto podlinkować frazy kluczowe zawarte w tekście, ich synonimy czy nazwy
kategorii. Odnośniki powinny prowadzić do podstron związanych
z tekstem, który został zawarty w anchorze.
W tekście na stronie głównej warto zawrzeć linki do najważniejszych
kategorii i podkategorii produktów. Najlepiej podlinkować do adekwatnych kategorii frazy kluczowe oraz związane z nimi wyrażenia,
np.: Zobacz jeansy damskie oraz jeansy męskie znanych marek oferowane w naszym sklepie!
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W artykułach na blogu warto umieszczać linki do produktów, które
są omawiane we wpisach oraz do konkretnych kategorii produktów.
Gdy już opublikujesz na blogu wiele artykułów, możesz pod każdym
wpisem umieścić sekcję „Zobacz podobne wpisy” i w niej dodać podlinkowane do tekstów tytuły artykułów o podobnej tematyce

WAŻNE: Nie dodawaj zbyt dużej liczby linków. W tekście na ok. 300
słów spokojnie możesz ich zawrzeć 5 czy 6, jednak jeśli tekst jest naprawdę krótki, ogranicz się do 1 linka.

KROK 9: Wstaw atrybuty ALT obrazków
ALT (opis alternatywny) to jeden z atrybutów html, który ma znaczenie przy ustalaniu przez Google kolejności wyświetlania się stron
w wynikach wyszukiwania. Optymalizacja obrazków nie ma aż tak
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dużego znaczenia jak opracowanie metatagów title i description czy
stworzenie tekstów na stronę, jednak również ma wpływ na pozycje
osiągane przez poszczególne podstrony w wynikach wyszukiwania.
Warto uzupełniać atrybuty ALT obrazków również po to, żeby zdjęcia z Twojego sklepu internetowego wyświetlały się w wynikach
Google Grafika. To dodatkowa szansa na pozyskanie ruchu na stronie i nowych klientów. W atrybucie ALT warto zawrzeć opis tego, co
znajduje się na obrazku lub umieścić powiązaną z daną grafiką frazę
kluczową.
Dodatkowo zwróć uwagę na nazwy obrazków, które wgrywasz na
swoją stronę. Znacznie lepiej, żeby zamiast numerów lub przypadkowych słów, nazwy plików obrazków zawierały frazy kluczowe, np.
damskie-jeansy-sklepxyz.png albo modeljeansow-jeansy-damskie.jpg
WAŻNE: W niektórych systemach zarządzania sklepem istnieje możliwość zdefiniowania automatycznych atrybutów ALT. Możesz wtedy
określić, żeby w atrybutach ALT zdjęć poszczególnych produktów
zawsze wyświetlała się np. nazwa danego produktu.

KROK 10: Dostosuj sklep do urządzeń mobilnych
Coraz częściej przeglądamy strony internetowe na urządzeniach mobilnych. W Polsce już ponad 40% użytkowników robiących zakupy
w sieci dokonuje transakcji online używając smartfonów. Zadbaj o to,
by Twój sklep internetowy był responsywny, czyli dostosowywał się
do wielkości ekranu urządzenia, na jakim jest przeglądany.
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Istotne jest to, żeby użytkownicy mogli wygodnie się zapoznać z Twoją
ofertą, niezależnie od tego, czy wejdą na stronę Twojego sklepu z poziomu komputera, tabletu czy smartfona. Dostosowanie sklepu internetowego do urządzeń mobilnych jest również czynnikiem rankingowym wyszukiwarki Google. Sprawdź nie tylko to, jak Twoja strona
wyświetla się na urządzeniach mobilnych, ale także to, jak szybko się
ładuje - to również ma znaczenie zarówno dla użytkowników, jak i dla
efektów SEO.

Potrzebujesz pomocy przy optymalizacji Twojego sklepu?
Proces optymalizacji treści na stronie możesz rozpocząć samodzielnie, jednak warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy podpowiedzą Ci, jakie zmiany w przypadku Twojego sklepu będą kluczowe
i pomogą Ci we wprowadzaniu niezbędnych poprawek. g

ZDECYDUJ SIĘ NA MIESIĄC POZYCJONOWANIA ZA DARMO!
Skorzystaj z unikalnej na polskim rynku oferty #SEO BEZ RYZYKA,
w ramach której otrzymasz dedykowane Twojemu sklepowi wskazówki optymalizacyjne, propozycje metatagów, a także przekonasz się,
jak wygląda współpraca z agencją TOP ONLINE. Możesz zadecydować, czy po upływie miesiąca chcesz kontynuować współpracę. Jeżeli
nie pełnimy Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować bez ponoszenia
żadnych kosztów. Wybór należy do Ciebie!
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OSZCZĘDZAJ, MĄDRZE
DOBIERAJĄC NARZĘDZIA
Marcin Woźniak
Unified Factory

„Prawda jest taka, że na e-commerce zarabiają wszyscy tylko
nie e-sklepy” taka myśl krąży w branży od wielu lat. Niestety
dla wielu e-sklepów staje się przykrym wyzwaniem, a nie
branżowym żarcikiem rzuconym do przypadkowego handlowca, kolejnego „poprawiacza sprzedaży”. Zastanówmy
się, dlaczego tak jest?
Wybór platform pod e-sklep nigdy nie był tak duży. Co więcej platformy zaczynają być bardzo kompletne i jeśli czegoś nie oferują same,
to dzięki API dają szansę innym producentom na głębokie integracje.
Dzięki temu sprzedaż może nie staje się prostsza, ale na pewno wygodniejsza, a wiele niezbędnych danych zaczynamy mieć w jednym
oknie.i krótkie albo według marek. Niestety obszarem pewnego nieuporządkowania pozostaje komunikacja. Czyli obszar, w którym ja
i firma Unified Factory się specjalizujemy. Dlatego właśnie na przykładzie komunikacji klient-sklep czy sklep-dostawcy chciałabym pokazać
częste błędy i tworzącą się nadmiarowość wydatkową, która na końcu
nie poprawia sytuacji finansowej i organizacyjnej e-sklepu.
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Od nadmiaru portfel boli?
Pierwszym pytanie, które powinien sobie zadać sklep, to nie „jaką platformę sklepową wybrać”, czy „jakie narzędzie do e-mail marketingu
założyć”. Pierwszymi krokami powinna być analiza rynku, sprawdzenie listy kompetencji swoich i zespołu kontra to, co będzie potrzebne.
Zbyt często zapominamy, że właściwa kolejność wdrażania czegoś
to: ludzie, procesy, narzędzia. I to właśnie w takiej kolejności. To
ludzie wykonują pewną pracę. Ta praca przekłada się na efekty i pozwala dostrzec sposoby lepszego wykorzystania czasu.
To prowadzi nas do powstawania procesów, a może nawet procedur.
To coś, czego wiele osób się boi myśląc: nie chce być bezduszną korporacją. Ale dobrze przygotowane procesy nie tylko polepszają jakość, ale
co więcej czynią ją powtarzalną. A to bardzo ważna cecha, którą cenią
sobie klienci. Dopiero po ustaleniu jak pracujemy, jak wykonujemy
dane zadania realnie, możemy szukać narzędzi, które spełnią nasze
oczekiwania.

Komunikacyjne wszystko i wszędzie?
Tyle teorii. Jak wiadomo w praktyce bywa ciężej. W przypadku komunikacji napotkamy choćby problem: jaki kanał komunikacji zaoferować klientom? Szczególnie, że z każdej strony bombardowani jesteśmy
informacjami o multikanałowości i o tym, że to klient ma decydować,
jak się z nami skontaktuje.
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To prawda. Oferowanie wielu kanałów, dostępów do produktu lub
marki ma sens. I tak na przykład aż 88% klientów jest pozytywnie
nastawiona do cyfrowych kanałów kontaktu podczas swojej ścieżki
zakupowej. Aż 41% z chęcią korzysta właśnie z kanałów cyfrowych.
Do tego 36% z tych klientów uważa, że kanały cyfrowe są lepsze od
kontaktu bezpośrednio z człowiekiem. Tak wynika z raportu Accenture Strategy z 2016 roku.

Tylko tych kanałów cyfrowych robi się coraz więcej. Zacznijmy od
poczciwego już e-maila, dalej chat na sklepie i coraz częściej komunikacja na Facebooku, a nie wypada zapominać o starym, dobrym telefonie. Już mamy 4 kanały, które dodatkowo powinny działać zarówno
w wersji na stacjonarne komputery oraz mobile. Dla uproszczenia nie
zapuszczajmy się już w np. obsługę wiadomości z Instagrama, bo nas
głowa rozboli jeszcze bardziej.
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Czy jest na to aplikacja?
Mamy 4 kanały. Co robi wiele sklepów w tym wypadku? Do obsługi
e-maili w najlepszym wypadku dedykuje jakiś CRM, w tym mniej
optymalnym robi to przez program pocztowy lub webmaila, jeśli
zespół jest większy, więc każdy powinien mieć dostęp. Do tego telefon stacjonarny lub komórka, jakiś system chatu, fajnie aby działał też
w wersji mobile (tak mamy, 2018, a dalej są takie, co z mobilem słabo
sobie radzą) … no i na koniec przeglądarka, aby obsługiwać zapytania
z Facebooka.
Telefon + jakiś CRM + system chatu i przeglądarka, na szczęcie gratis.
Co miesiąc wiele złotych ubywa nam z konta. I co ważne, daje to doraźne rozwiązanie. Działa. Tylko jakby się nad tym głębiej zastanowić,
to nie mamy wiedzy o klientach, którzy pisali do nas na chatcie, a później zadzwonili. Z CRM-em też integracji brak. Przy dobrym wietrze
część uda nam się zintegrować w systemie sklepowym, ale i tak mamy
sporo danych rozsianych po wielu miejscach.
System działa tak długo, jak zespół jest mały i mało jest klientów. Wraz
ze wzrostem zaczyna się mała panika, a utrzymanie powtarzalnej jakości – którą tak cenią klienci – staje się o wiele trudniejsze, jeśli nie
wręcz losowe. Dobre praktyki i procedury idą do kosza.

Dobre, bo proste!
Tylko czy musi tak być? Oczywiście, że nie. Po to powstało np. Unified Factory Easy. To narzędzie, które oferuje 4 kanały komunikacji:
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oferować, bo mimo wszystko nie każdy musi prowadzić fanpage. UF-Easy likwiduje nadmierność opłat i narzędzi w obszarze komunikacji.
Początkowo zysk użytecznościowy jest zacznie większy niż oszczędności finansowe, ale wraz z rozwojem Twojego sklepu opłaty za narzędzia naturalnie rosną i wtedy dodatkowo zaczynasz oszczędzać także
finansowo.

Sztuczna inteligencja dla każdego
Oszczędności daje także sztuczna inteligencja. Przyjęło się, że jest dostępna tylko dla korporacji, wielkich firm. Ale nie jest to prawda. Coraz
częściej po inteligentnego e-mail bota czy chat bota sięgają duże i średnie firmy. I co więcej, robiąc to mądrze wcale nie tracą ducha H2H. Bo
gdzie taki bot się przydaje? W odsiewaniu najczęściej powtarzających
się pytań. Czyli staje się taką pierwszą linią frontu do szybkiego odpowiadania do klientów. Jak często otrzymujesz pytanie „gdzie jest
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moja przesyłka”, „jaki jest numer przesyłki”, „czy ten model jest dostępny w wersji czerwonej”, „czemu nie otrzymałem faktury”?
To wszystko są pytania, na które można przygotować szablony odpowiedzi, albo powierzyć to SI, czyli sztucznej inteligencji. SI przygotuje
odpowiedź, a jeśli jest połączona z systemem księgowym czy magazynowym nawet doda link czy plik. To nie jest pieśń przyszłości – to się
już dzieje od kilku lat.
W Unified Factory, system dla większych graczy UF-PRO, razem
z naszym systemem SI już od dawna wspiera odpowiadanie na e-maile. Rzecz jasna robimy to w firmach, które mają kilkadziesiąt zapytań
dziennie, a nie kilka tygodniowo. Jednak pozwalamy oszczędzić czas
na prostych pytaniach – dając więcej niż 4 minuty czasu na obsługę
trudnych, nietypowych spraw. g
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BLACK FRIDAY I INNE “ŚWIĘTA NISKICH
CEN”, A RZECZYWISTOŚĆ. JAK JE
CELEBROWAĆ, ŻEBY ZAROBIĆ?
Marta Komar
Dealavo

Nie ma w tym nic dziwnego, że Black Friday jest tak popularny. Klienci lubią obniżki, a sprzedawcy chcą, żeby sprzedaż rosła. Black Friday pomaga spełnić oczekiwania obydwu
grup. Choć, jak się okazuje, rzeczywistość nie wygląda wcale
aż tak różowo.

Koniec roku, to najlepszy czas dla e-sprzedawców
Zacznijmy jednak od początku. Bożonarodzeniowy szał zakupowy
jak co roku zaczyna się już w listopadzie. W Stanach Zjednoczonych
tradycyjnie punktem początkowym jest tytułowy Black Friday, czyli
pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia. Jest to jedno ze “świąt niskich cen”, podczas których, już od kilku lat, w większości sklepów na
całym świecie organizowane są duże obniżki.
Trudno w tej chwili określić, która z tego typu zorganizowanych akcji
wyprzedażowych była pierwsza. Faktem natomiast jest, że idea ta
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okazała się wielkim sukcesem i rozprzestrzeniła się na cały świat. Zaczęły powstawać inne wydarzenia, podobnie nastawione na skuszenie
klienta możliwością kupienia taniej.
Powstał Cyber Monday, czy Dzień Singla. Polska rodzima wersja, czyli
Dzień Darmowej Dostawy, również wykorzystuje mechanizmy grania
obniżkami, żeby zachęcić klientów do kupowania online. Wprawdzie
nie przyciąga bezpośrednio ceną produktu, a bezpłatną dostawą, ale
ostatecznie klient i w jednej i w drugiej sytuacji wydaje mniej.
W teorii, z punktu widzenia klienta, jest to świetna okazja do kupowania taniej, czy to prezentów świątecznych, czy innych mniej lub bardziej potrzebnych do życia artykułów. Z punktu widzenia sprzedawcy
jest to zaś doskonała okazja do zarobku. Szczególnie, że jak się okazuje,
obniżki oferowane w tego typu “święta” wcale nie są spektakularne. Za
to bardzo często jest to tylko chwyt marketingowy.
W 2017 roku Deloitte z pomocą polskiej firmy Dealavo postanowiło
sprawdzić, jak faktycznie wyglądał poziom obniżek podczas Black
Friday. Do badania o wdzięcznej nazwie „Świąteczny barometr
cenowy” Dealavo dostarczyło dane z 800 polskich sklepów internetowych. Deloitte przeanalizował ponad 4 tysiące produktów po
to, żeby dowiedzieć się, że cena 71% z nich nie zmieniła swojego poziomu w porównaniu do cen oferowanych tydzień wcześniej. Tylko
około 20% faktycznie spadło, a 8% nawet wzrosło!
Okazuje się więc, że wygenerowanie zarobku poprzez wykorzystanie
“święta niskich cen” wcale nie jest trudne. Wystarczy zrobić akcję marketingową, ceny pozostawić w spokoju, a klienci i tak przyjdą i kupią.
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Jeśli jednak masz poczucie, że kupujący w tej sytuacji mógłby się
poczuć nieco oszukany, to są sposoby na pogodzenie tej akcji z wygenerowaniem jak największego zysku. Pomysłów na to, jak to zrobić,
jest wiele i zależą od sklepu oraz asortymentu. Można utartym schematem wystawić na wyprzedaży wszystko to, co od dłuższego czasu
zalega na magazynie. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale może przynajmniej odzyskasz część zamrożonych pieniędzy.
Innym sposobem jest strategia wykorzystania loss-leaderów, czyli obniżka cen tylko specjalnie wytypowanych produktów. Takie działanie
przyciągnie nowych klientów, a pozostałe oferty, pozostawione na poprzednim poziomie, i tak będą generować zysk. Warto też na bieżąco
sprawdzać, co w zakresie obniżek robi Twoja konkurencja i w zależności od potrzeb dopasowywać swoje działania. Możesz sprawdzać to
ręcznie lub wykorzystać narzędzia do monitoringu cen w Internecie,
które ułatwią cały proces. Dodatkowo, jeśli zintegrujesz ze sklepem
systemy Dynamic Pricing, który zautomatyzują zarządzanie cenami,
to dostosowanie Twojego sklepu do poziomu cen rywali będzie łatwe.
Co więcej, będziesz mógł wtedy wykorzystać sytuacje specjalne, choć
całkiem częste, takie jak braki magazynowe Twojej konkurencji.
Klienci i tak wtedy przyjdą do Ciebie, nawet jeśli trochę podniesiesz
ceny.
Odpowiednia cena jest bardzo ważna, ponieważ decyduje o stanie finansowym Twojej firmy. Wykorzystaj więc wszystkie możliwości do
tego, żeby zarządzać nią we właściwy sposób. Idealnymi okazjami,
żeby zacząć takie działania, wydają się być “święta niskich cen”, natomiast o prawidłowo prowadzonej polityce cenowej warto pamiętać
cały czas. g
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DDD 2018 - JAK BEZPIECZNIE
ROBIĆ ZAKUPY W SIECI
Teksty partnerów

Ta część raportu składa się z tekstów przygotowanych
przez naszych partnerów i współpracowników. To czysta
wiedza, która pomoże e-sprzedawcom przygotować się na
różne, kolejne akcje wyprzedażowe, a przy okazji podsunie
pomysły na dodatkowe działania związane z promocją, bezpieczeństwem oraz obsługą klienta. Jeśli prowadzisz klep
internetowy, lub masz zamiar go otworzyć to znajdziesz tu
wiedzę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.
Zapraszamy do lektury.
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7 SPRAWDZONYCH SPOSOBÓW NA
BEZPIECZNE TRANSAKCJE INTERNETOWE
Andrzej Chechliński
Bank BGŻ BNP Paribas

Chcesz dokonać płatności za zakupy online? Internet daje
nam wiele możliwości, wśród których znajdują się: bankowość internetowa, płatność kartą, BLIK, pay-by-link i wiele
innych. Jednakże, tak jak przy wszystkich operacjach związanych z pieniędzmi, należy zachować ostrożność.
Przede wszystkim, aby uniknąć potencjalnie groźnych sytuacji, należy
przestrzegać kilku prostych zasad dotyczących samej sieci i urządzeń,
z których korzystamy:
- łącz się z bankiem tylko wtedy, gdy połączenie jest zabezpieczone
hasłem;
- zawsze sprawdź, czy adres strony banku posiada tzw. kłódeczkę
(certyfikat https);
- unikaj publicznych sieci WiFi;
- nadaj własnemu routerowi silne hasło, nie używaj dat urodzenia
czy innych równie prostych kombinacji liczb lub liter.
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Przyjrzyj się… swoim nawykom
Decydując się na przeprowadzanie transakcji internetowych, należy
uważnie przyjrzeć się własnemu zachowaniu.

Nigdy nie podawaj numeru PIN swojej
karty na stronach internetowych.
Oszuści często wykorzystują nasze słabe punkty i przyzwyczajenia.
Z ważniejszych zasad możemy wymienić:
- nie otwieraj podejrzanych maili i załączników;
- zwracaj uwagę, na jakie strony www wchodzisz;
- nie instaluj aplikacji i programów z nieznanych ci źródeł;
- korzystaj z programów chroniących komputery i urządzenia 		
mobilne;
- pamiętaj o instalacji rekomendowanych przez dostawców aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa;
- czytaj regulaminy, zanim je zaakceptujesz;
- regularnie aktualizuj oprogramowanie;
- stosuj skomplikowane hasła do poczty i stron, na których się 		
logujesz.
Ponadto pamiętaj o jeszcze jednej ważnej sprawie: uważnym czytaniu maili. Poczta e-mail jest szczególnie narażona na ataki ze strony
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hakerów. Najczęstszą metodą wyłudzenia hasła do bankowości
elektronicznej jest tzw. phishing, czyli wysyłka fałszywych maili
lub przekierowanie na fałszywe strony internetowe. Dzięki temu

przestępca może nakłonić użytkownika do ujawnienia informacji
osobistych, takich jak hasła lub numery kart kredytowych, ubezpieczeń i kont bankowych. Warto pamiętać, że banki nigdy nie proszą
w mailach o podanie loginu lub hasła do bankowości internetowej.
Jeżeli zatem dostaniesz tego typu wiadomość, nie stosuj się do poleceń
zawartych w niej i najlepiej poinformuj o takim incydencie swój bank.

Zachowaj ostrożność podczas płacenia kartą
Aby bezpiecznie płacić kartami w Internecie, sprawdź, czy strony,
na których podajesz dane karty, są odpowiednio zabezpieczone –
obok paska adresowego powinien znajdować się symbol zamkniętej kłódki. Jeżeli go nie ma lub po kliknięciu w niego wyświetla się
136

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

komunikat o tym, że certyfikat wygasł albo jest niemożliwy do weryfikacji, zrezygnuj z dokonywania płatności na takiej stronie. Pamiętaj
również o innych zasadach:
- nigdy nie podawaj numeru PIN swojej karty na stronach
internetowych;
- pamiętaj, że bank nie wysyła maili z prośbą o podanie numeru
PIN lub kodu CVV2/CVC2 twojej karty (czterech ostatnich cyfr na
rewersie karty płatniczej);
- unikaj korzystania z nieznanych komputerów;
- nigdy nie udostępniaj karty osobom trzecim;
- sprawdzaj historię transakcji na koncie osobistym lub koncie 		
karty kredytowej w bankowości elektronicznej. W przypadku 		
zidentyfikowania transakcji, których nie dokonaliśmy, warto jak
najszybciej skontaktować się z bankiem;
- korzystaj z usługi potwierdzania transakcji SMS-em, np. R-alert,
bo dzięki temu masz pełną wiedzę na temat transakcji w czasie
rzeczywistym.

Wybierz bank, oferujący 3D Secure
Warto wybierać karty wydane przez banki, które wdrożyły 3D Secure,
czyli dodatkową autoryzację hasłem transakcji dokonywanych w Internecie. W Raiffeisen Polbank operacje kartami debetowymi i kredytowymi zawsze są autoryzowane jednorazowym hasłem przesyłanym
na numer telefonu komórkowego zarejestrowany w systemie banku.
Po wpisaniu danych karty na stronie sklepu zostaniemy dodatkowo
poproszeni o podanie hasła, które zostało wysłane w wiadomości
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SMS. W przypadku podania błędnego hasła transakcja nie zostanie
zrealizowana, co może nas uchronić przed użyciem karty przez osoby
nieuprawnione.

Poznaj procedurę Chargeback
Jeśli płacisz w Internecie kartą kredytową lub debetową, to w razie
problemów możesz złożyć reklamację transakcji kartowej i skorzystać
z procedury Chargeback, która umożliwi odzyskanie środków z tytułu
reklamowanej transakcji. Procedura ta będzie pomocna, jeśli twoje
próby dochodzenia swoich praw bezpośrednio u sprzedawcy będą nieskuteczne. Reklamacji podlegają nie tylko płatności w Internecie, lecz
także transakcje dokonane w bankomatach i sklepach stacjonarnych.
Przykładowe sytuacje, w których bank może skorzystać z procedury
Chargeback, jeżeli dochodzenie zwrotu środków u sprzedawcy było
nieskuteczne:
- nie otrzymałeś środków wypłacanych z bankomatu (części lub
całości);
- transakcja została rozliczona dwa razy;
- zakupiony produkt nie został dostarczony lub zamawiana usługa
nie została zrealizowana;
- nastąpiło rozliczenie transakcji, mimo jej uprzedniego
anulowania;
- zakupiony towar został zwrócony, a nie dokonano zwrotu 		
pieniędzy.
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Weryfikuj dane, dokonując przelewu
internetowego
Sam bankowy przelew internetowy – zarówno szybki przelew pay-by-link (np. R-przelew), jak i ten standardowy w bankowości internetowej – zawsze jest bezpieczny. Musimy jednak pamiętać o wcześniejszej weryfikacji https oraz znaku kłódki w adresie strony banku,
by sprawdzić, czy zawierają właściwy certyfikat.

W dużej mierze to właśnie nieostrożne zachowanie użytkownika
wpływa na obniżenie bezpieczeństwa przelewu internetowego. Największy błąd użytkowników Internetu polega na niesprawdzeniu
tego, czy numer konta, na który przelewane są środki, jest właściwy.
Taką weryfikację należy przeprowadzić zarówno w bankowości
internetowej, jak i w SMS-ie potwierdzającym transakcję. Istnieją
oprogramowania, które potrafią podmienić kopiowany numer konta
na numer konta cyberprzestępcy.
139

eKomercyjnie.pl - Wydanie Specjalne

Spis treści

Korzystaj z BLIK-a
System płatności mobilnych BLIK nie tylko umożliwia płatność za
zakupy w Internecie, lecz także dba o nasze bezpieczeństwo. Aby
płacić poprzez BLIK, wystarczy mieć zainstalowaną aplikację mobilną banku, wygenerować i wprowadzić 6-cyfrowy unikalny kod,
a następnie zatwierdzić operację w aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa na wprowadzenie kodu mamy zaledwie 2 minuty, następnie
kod wygasa i nie można go ponownie użyć.

Ubezpiecz swoje zakupy online
Na rynku istnieją ubezpieczenia zakupów internetowych, których
zakres obejmuje ryzyko niedostarczenia zamówionego towaru z winy
sprzedającego bądź otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem
(przysłowiowa cegła w paczce). Ubezpieczenia zazwyczaj oparte są
o dwa mechanizmy. Pierwszy, oferowany od grudnia 2017 r. np. przez
Raiffeisen Polbank, polega na opłacaniu niskiej miesięcznej składki za
ubezpieczenie, w którym zakupy są ubezpieczone do określonej kwoty.
Drugi mechanizm uzależnia wysokość składki od wartości zakupów –
każdorazowo musisz ubezpieczyć swoje zakupy, płacąc określony procent wartości zamawianego towaru. Jeżeli sporo kupujesz online, to
pierwsza opcja jest zdecydowanie korzystniejsza finansowo. g
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JAK KUPIĆ, ZAOSZCZĘDZIĆ
I NIE ZWARIOWAĆ
Paulina Wawrzyczek

Można robić zakupy, a można polować na okazje. Któż
z nas nie lubi czuć tej satysfakcji, jaka towarzyszy nam,
kiedy kupimy wypatrzoną rzecz w promocyjnej cenie? A to
uczucie, kiedy chwalimy się znajomym naszym nowym nabytkiem? Gdy widzą, jakiego mamy nosa do okazji i jacy jesteśmy oszczędni?
No właśnie. Wszyscy to lubimy. Dlatego, gdy na ekranie mojego komputera albo smartfona pojawi się wyraz “promocja”, “sale”, “wyprzedaż”, przechodzę właśnie w ów stan czujności i jestem niczym myśliwy
czający się na zwierzynę. Niestety polowanie polowaniu nierówne,
warunki nie zawsze są najlepsze, a nawet sam łowca nie zawsze jest
w najwyższej kondycji. A ja lubię zakupy i bywają dni, w których nie
jestem w stanie sobie niczego odmówić. Zdarza się więc tak, że sama
obietnica niższych cen wprawia mnie w totalną ekscytację. Jak to się
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kończy? Oczywiście złożeniem zamówienia. Jest jednak taki dzień,
w którym emocje zastępuję rozsądkiem i z impulsywnego zakupowego drapieżnika zmieniam się w perfekcyjnie przygotowanego smart
shoppera. To Dzień Darmowej Dostawy.
Święto wszystkich zakupoholików zostało zorganizowane w doskonałym czasie. Grudzień to zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. To
zatłoczone galerie, “Last Christmas” w głośnikach, totalny szał. Dlatego zrobienie zakupów przez Internet wydaje się być rewelacyjnym
pomysłem, dzięki któremu unikniemy stania w kolejkach i wszechobecnego rozgorączkowania.

Dzień Darmowej Dostawy to idealny
moment na świąteczne zakupy,
w tym upominki, które położymy pod
choinką.
Będziemy mogli przeglądać wirtualne półki w kapciach, w domowym
zaciszu. A jeśli jeszcze możemy zaoszczędzić na przesyłce? Czego
chcieć więcej? Ano rozsądku i przygotowania. Dlatego warto wziąć
głęboki wdech i podejść do sprawy na spokojnie. A wtedy możemy
być pewni, że Dzień Darmowej Dostawy zakończymy jako zwycięzcy.
Mnie się to udało.
Od czego zaczęłam? Przede wszystkim od finansów, by po zakupowym
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szaleństwie nie rozpłakać się na widok stanu swojego konta. Kiedy już
zabezpieczyłam środki, zastanowiłam się nad tym, jakie produkty chcę
kupić i podzieliłam je na trzy kategorie:
- to, co koniecznie muszę mieć;
- prezenty dla bliskich;
- to, co chciałabym mieć, ale niekoniecznie muszę.

Jakkolwiek tworzenie tej ostatniej kategorii nieco kłóci się ze zdroworozsądkowym podejściem, o jakie tu do wszystkich apeluję, wszyscy wiemy, jak jest. Po ustaleniu tego, co chcę kupić, wyruszyłam na
poszukiwania.
Nie była to łatwa praca. Wyszukiwanie produktów, które mnie interesowały, było naprawdę czasochłonne i nieraz dość trudne. W wielu
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sklepach spotkałam się z sytuacją, kiedy to towary były wkładane w kategorie zupełnie do nich nie pasujące. Zabieg taki mnie nie dziwił - polegał na tym, by zareklamować się na kolejnej podstronie na zasadzie
“jeśli ktoś tu trafił, może zauważy”. Jakkolwiek zrozumiałe, bardzo frustrujące. Na bieżąco śledziłam również witrynę Dnia Darmowej Dostawy i stronę wydarzenia na Facebooku. Każdego dnia na www akcji
pojawiały się kolejne sklepy, których ofertę dokładnie potem sprawdzałam. Jak zapisywałam to, co mnie zainteresowało? Najprościej, jak
się dało - stworzyłam zwykły plik tekstowy, w którym umieszczałam
linki do produktów, wypisywałam nowe pomysły itd. Dzięki temu
przygotowałam się do Dnia Darmowej Dostawy absolutnie perfekcyjnie, a noc przed rozpoczęciem akcji mogłam przespać całkowicie
spokojnie.
Niejeden mógłby w tym momencie powiedzieć: stop, powoli. Po co to
wszystko? Przecież robienie zakupów to żadna filozofia! Nie można po
prostu wejść na stronę ulubionego sklepu i dokonać transakcji?
Można, oczywiście. Należy jednak pamiętać, że Dzień Darmowej Dostawy to nie tylko wydarzenie, podczas którego możemy wydać mniej.
To też doskonała okazja do tego, by poznać sklepy, w których do tej
pory nie robiliśmy zakupów. Wszystkim nam zależy na dobrej jakości
produkcie, wiadomo. A co z obsługą? Przecież ona również jest ważna.
Nie testując marek, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia,
nie wiemy, jak traktują one klienta i jak dobre są ich towary. DDD to
doskonała okazja, by zrobić takie rozeznanie. Z własnego doświadczenia mogę śmiało przyznać, że dzięki temu poznałam wiele świetnych
sklepów, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Dlaczego Dzień
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Darmowej Dostawy jest idealnym czasem na wypróbowanie innych
brandów? Z tego powodu, że wszystko najlepiej testować w skrajnych
warunkach, a takim święto zakupoholików bez wątpienia jest. Przedsiębiorcy, którzy biorą udział w akcji, stają przed ogromnym wyzwaniem, które weryfikuje ich siły i możliwości.

Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą
e-sklep, DDD daje szansę sprawdzenia
sił i możliwości.
Co mam na myśli? Przede wszystkim to, że rzeczywistość brutalnie weryfikuje, czy sklepy są dostosowane do dużego ruchu, sprawnej obsługi
płatności i czy mogą pochwalić się posprzedażową obsługą klienta na
odpowiednim poziomie. DDD to dzień, w którym łącza rozgrzane są
do czerwoności, a zamówienia spływają jeden za drugim. Tu nie ma
przebacz – klienta nie interesuje to, że sklepy mają więcej pracy i mogą
nie wyrabiać się z zamówieniami. Dlatego sprzedawcy muszą dołożyć
wszelkich starań, by paczki wychodziły prawidłowo skompletowane
i docierały do klientów jak najszybciej i jak najbardziej sprawnie.
Choć trudno w to uwierzyć, nadal istnieje cała masa sklepów, która nie
obsługuje płatności natychmiastowych. Jest to o tyle niedorzeczne, że
każdy, kto kupuje w Internecie, chce otrzymać swoją paczkę jak najszybciej. Przelewy niezautomatyzowane mogą być księgowane nawet
do paru dni roboczych. Te parę dni, kiedy klient z niecierpliwością
czeka na przesyłkę, potrafią zepsuć radość z każdych, nawet najbardziej
okazyjnych zakupów. Dlatego właściciele sklepów internetowych,
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które nie obsługują szybkich transakcji, powinni wiedzieć, że czas to
zmienić. Natychmiastowe płatności połączone z wysyłką kurierską
mogą sprawić, że klient otrzyma paczkę na drugi dzień. A taki konsument na pewno będzie zadowolony.

Jeśli chodzi o ostatni etap zakupowy, jakim jest doręczenie paczki do
kupującego, to tutaj sklepy mają ogromne pole do popisu (albo okazję
do utraty klienta raz, a dobrze). Dobre zabezpieczenie wysyłanego produktu to absolutna podstawa. Folie bąbelkowe, gąbki i inne wypełniacze rewelacyjnie spełniają swoją rolę i dzięki nim klient otrzymuje zamówiony produkt w nienaruszonym stanie. Ale to, jak już napisałam,
tylko podstawa. Można więcej, można lepiej. Relacja z klientem nie
musi kończyć się w momencie doręczenia zamówienia. To może być
początek świetnej współpracy, w której obie strony będą zadowolone.
Jak to zrobić? To proste - pokazać, że właśnie ten sklep jest absolutnie
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wyjątkowy! Otrzymywałam już paczki, w których poza zamówionym
produktem dostałam również gadżety reklamowe, kupony rabatowe,
gratisy. To naprawdę robi na kliencie dobre wrażenie, warto więc iść
w tę stronę.
Wróćmy jednak do naszych przygotowań. Jak już wiemy, Dzień Darmowej Dostawy to idealna okazja, by sprawdzić nowe sklepy, a także
zweryfikować solidność tych, z których usług już korzystamy. Pozostaje nam jeszcze jedno - trzymać rękę na pulsie i śledzić stronę akcji
na Facebooku. Podczas poprzednich edycji zdarzały się przypadki
– na szczęście szybko demaskowane przez klientów – zawyżania cen
o koszt dostawy, tak, że ostatecznie klient niewiele albo zupełnie nic
nie oszczędzał. O tym, że jest to godne pożałowania krętactwo, gdyż
Dzień Darmowej Dostawy polega na tym, że w tym dniu dostawa jest
darmowa, wszyscy wiemy. Na szczęście jednak w akcji bierze udział
cała masa uczciwych sprzedawców, którzy w pełni realizują założenia
akcji. Użytkownicy Facebooka często dzielili się nazwami sklepów,
które działają zgodnie z regulaminem. A tych było znacznie więcej. To
pochwalamy!
Tu muszę dodać ważną uwagę. Według owego regulaminu każdy
sklep mógł narzucić wartość zamówienia, od której dostawa była
darmowa, ale była ona ściśle określona - 20 zł. Jest to zrozumiałe.
Wszyscy chcemy kupować tanio, to jasne, ale wyobraźmy sobie sklep
z towarami tanimi, a nawet bardzo tanimi, w którym kilkaset klientów wybiera produkt za np. 8 zł i wybiera do tego darmową przesyłkę
kurierską. Dla takiego sklepu Dzień Darmowej Dostawy to nie żniwa,
a pogorzelisko. Na szczęście sprzedawcy jasno informowali klientów
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o tych wymogach za pomocą bannerów, tak, że konsument mógł
stwierdzić, czy chce zdecydować się na zakup w tym sklepie, czy też
nie. Jeśli dany produkt można było zakupić w sklepie Y i w żadnym
innym, to warto było dołożyć ten kolejny lakier do paznokci. Nawet
jeśli mamy już bardzo podobny i na początku obiecaliśmy sobie zachować zdrowy rozsądek.
Dzień Darmowej Dostawy zawsze wiąże się z dużą dawką emocji. Dlatego warto przygotować się do niego w odpowiedni sposób, gdyż dobra
organizacja wiąże się z oszczędnością zarówno pieniędzy, jak i czasu.
To bardzo ważne. Wszak nie po to bierzemy udział w takiej akcji, by
wydać więcej. A że musimy działać szybko... no cóż. Dzień Darmowej
Dostawy to tylko jeden dzień.
Jak to wyglądało z mojej perspektywy? Ostatecznie zrobiłam zakupy
w 9 sklepach, gdzie wydałam łącznie ok. 350 zł, czyli kwotę, jaką statystyczny Polak przeznacza na prezenty świąteczne. Na jedno zamówienie przypadły kwoty w przedziale 10 – 80 złotych. Liczy się jednak to,
ile zaoszczędziłam. A to bardzo mnie ucieszyło.
Zwykle wybieram przesyłkę kurierską. Kieruję się przy tym dwoma powodami – pierwszy to czas doręczenia, drugi zaś to większa pewność,
że paczka nie zaginie i nie zostanie zniszczona. Jak wiemy, kwota, jaką
należy dopłacić do zamówienia za taką opcję wysyłki, wynosi średnio
około 16 zł. Co to oznacza? To, że dzięki Dniu Darmowej Dostawy wydałam o 144 złote mniej. Mieć 144 złote, a nie mieć? No właśnie. To
przecież całkiem niezła kwota, którą można odłożyć na inne cele. Albo
wydać na kolejne zakupy. g
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Przelewy24 - bezpieczne i wygodne płatności
on-line.

Zobacz Katalog firm eCommerce u

BGŻ BNP Paribas, produkty i usługi
przejęte od Raiffeisen Polbank - bank dla
Twojego biznesu.

www.przelewy24.pl u

www.bgzbnpparibas.pl u

Brand24 - narzędzie monitoringu Internetu
i mediów społeczno- ściowych.

Ceneo.pl - najpopularniejsza porównywarka cen
w Polsce.

www.brand24.pl u

CoffeeDesk - Coffeedesk to miejsce w którym
znajdziecie dobrą kawę.

www.ceneo.pl u

Furgonetka.pl - serwis internetowy do
nadawania przesyłek.

www.coffeedesk.pl u

www.furgonetka.plu

Globkurier.pl - platforma umożliwiająca nadanie

Octawave - innowacyjna platforma infrastruktu-

przesyłki do 192 krajów świata jednym z 50 kurierów.

ry na żądanie, w ramach której możesz uruchomić,
przetwarzać lub przecho- wywać dowolne zasob

www.globkurier.pl u

www.oktawave.com u
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Rajapack - najszerszy w Europie wachlarz mate-

Paczka w RUCHu – nowoczesna usługa logi-

riałów opakowaniowych.

styczna dedykowana branży e-commerce.

www.rajapack.pl u

Shoper - Shoper to najpopularniejsze rozwiązanie do prowadzenia sklepu internetowego. Na
rynku od 2005 r.

www.paczkawruchu.pl u

Sky-Shop - Sky-Shop to w pełni autorskie oprogramowanie sklepów interneto- wych stworzone
od podstaw w 2009 roku.

www.shoper.pl u

Top Online - realizuje skuteczne kampanie
reklamowe w organicz nych i płatnych wynikach
wyszukiwania dla stron, sklepów i portali.

www.sky-shop.pl u

SMSAPI.pl - serwis realizujący kampanie
informacyjne (powiadomienia) oraz marketingowe w kanale SMS, MMS oraz VMS.

www.toponline.pl u

www.smsapi.pl u

Tutaj może być Twoja firma
Unified Factory – system automatyzujący
wielokanałową sprzedaż i obsługę klienta

www.unifiedfactory.com u
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