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Kiedy opieramy się wyłącznie na wła-
snym stabilnym biznesie i życiu pry-
watnym oraz działamy w branży przez 
wiele lat, łatwo nam jest przespać nowe 
trendy i zgubić dopasowanie do rynko-
wych potrzeb. Dotyczy to każdej branży 
– w tym również eHandlu.

Rynek się zmienia. Sprzedawcy podąża-
ją za zmianami, ale swój udział w rynku 
przede wszystkim powiększają te pod-
mioty, które wykazują się największą 
dynamiką zmian, innowacyjnością, po-
dejmują ryzyko oraz inwestują w przy-
szłość.

Konwergencja branży finansowej, logi-
stycznej, handlowej i nowych techno-
logii umożliwia wprowadzanie nowych 
modeli biznesowych oraz usług po-
prawiających Customer Experience. To 

Zmieniają się konsumenci. Są co-
raz bardziej wymagający i świadomi 
swoich wyborów. Nie rozstają się ze 
smartfonem bądź tabletem, nieustan-
nie wszystko porównują, komentują 
i udostępniają w serwisach społeczno-
ściowych. Oczekują coraz lepszej jakości 
oraz natychmiastowego rozwiązywania 
problemów. Cenią swój czas i chcieliby 
wykorzystać go w inny sposób niż sta-
nie w kolejce do kasy w zatłoczonym 
supermarkecie.

Nowy Konsument to wyzwanie dla 
sprzedawcy, który musi stale monito-
rować trendy i podążać za nimi. W prze-
ciwnym razie straci swoją pozycję na 
rynku, a konkurencja jest duża.

Jak zatem poradzić sobie z tymi wyzwa-
niami i stać się Nowym Sprzedawcą? 
Połączenie sfery online i offline staje 
się kluczem do przetrwania zarówno 

z kolei ułatwia nadążanie za rynkowy-
mi trendami, a nawet ich kształtowanie.

Im zakupy przez Internet są łatwiejsze 
i korzystniejsze, tym większa wartość 
tego rynku. Poniekąd  wszyscy Sprze-
dawcy z tego korzystają, najbardziej 
jednak zyskują innowatorzy.

Jak powiedział dla arena.pl  Felix 
Baumgartner, człowiek, który skoczył 
z kosmosu: „trzeba wyjść ze swojej 
strefy komfortu i wejść do akcji”.
Kto nadąża za rynkiem, ten wygrywa. 
Spóźnieni naśladowcy popadają w sta-
gnację i z czasem wypadają z gry.

Zapraszam do współpracy i do prenu-
meraty kolejnych wydań Nowego Han-
dlu pod adresem www.nowyhandel.pl.
 
Michał Faber, michal.faber@arena.pl,
dyrektor zarządzający arena.pl

dla biznesu internetowego, jak i trady-
cyjnego. Równie ważna jest nieustanna 
poprawa jakości obsługi klienta oraz co-
raz szybsza i tańsza dostawa. 

Czy lokalne sklepy mają szansę prze-
trwać w dobie handlu elektronicznego 
i mobilnego? Jak sprawić, żeby konsu-
ment był bardziej zadowolony z na-
szych usług, a jednocześnie zaoszczę-
dził czas i mógł poświęcić go rodzinie 
bądź na rozwijanie swoich pasji? Odpo-
wiedzi na te oraz inne pytania dotyczą-
ce przyszłości eHandlu znajdą Państwo 
w wypowiedziach naszych ekspertów 
zebranych podczas kluczowych wyda-
rzeń branżowych mijającego roku.

Anna Ambroszkiewicz, 
anna.ambroszkiewicz@arena.pl, 
Redaktor naczelna Nowego Handlu, 
Analityk arena.pl

Kto nadąża 
za rynkiem, 

ten wygrywa

eHandel 
wykracza poza 

granice Internetu

SŁOWO WSTĘPU
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Przyszłość zakupów 
dostarczanych dzisiaj

WYPOWIEDŹ EKSPERTA EKSPERT MIESIĄCA

Zachowania konsumentów zmie-
niają się

Badania wykazują, że przeciętna nie-
miecka rodzina poświęca więcej cza-
su na robienie zakupów niż na opiekę 
nad dziećmi. Jednocześnie coraz więcej 
konsumentów korzysta z nowych tech-
nologii. Stają się bardziej wymagający 
i świadomi swoich wyborów. Cenią so-
bie swój czas oraz komfort życia. Nie 
chcą robić zakupów w zatłoczonych 
sklepach i tracić czasu w kolejkach. Nie 
oznacza to jednak końca handlu lokal-
nego. Najnowsze tendencje w zacho-
waniach zakupowych konsumentów 
wskazują na synergię sfery online i of-
fline.

SoLoMo (Social Local Mobile) oraz 
ROPO (Research Online Purchase Of-
fline) to trendy łączące media społecz-
nościowe, technologie mobilne i tra-
dycyjne sklepy. Konsumenci znajdują 
i porównują produkty, używając mediów 
społecznościowych, po czym dokonują 
zakupu wybranego towaru w okolicz-
nym sklepie. Wszystko to dzięki pomo-
cy urządzeń mobilnych. Odwiedzanie 
sklepów stacjonarnych ze smartfonem 
czy tabletem w dłoni nikogo już dzisiaj 
nie dziwi. 

Nowoczesny konsument oczekuje rów-
nież, że każda czynność będzie odbywa-
ła się w czasie rzeczywistym. NOWISM 
to trend mówiący o tym, że informacje, 
odpowiedzi na pytania i problemy, po-
równania produktów, a często nawet 
sama dostawa musi nastąpić natych-
miast (NOW!), bo w przeciwnym razie 
stracimy zainteresowanie kupującego. 
Na podstawie badań Gartnera zauwa-
żono, że 55% konwersji związanych 
z zamówieniem następuje godzinę po 
pierwszym wyszukiwaniu w Internecie. 
Wymienione trendy są zatem związane 
ze zmianą zachowań konsumentów.

Tradycyjne sklepy masowo tracą 
klientów

Tradycyjny handel detaliczny również 
ulega zmianom. Przede wszystkim 
lokalne sklepy szybko tracą klientów. 
Wynika to z kilku czynników, takich jak: 
ograniczone godziny otwarcia, brak 
profesjonalnej obsługi i innowacyjno-
ści. Panuje przekonanie, że klient, który 
zrobił rozeznanie w Internecie, dyspo-
nuje większą wiedzą na temat produktu 
niż pracownik sklepu.

Poświęcamy więcej czasu na robienie zakupów
niż nad opiekę nad naszymi dziećmi.

Zakupy:
3,85 godz./tydz.

Dzieci:
2,1 godz./tydz.

Źródło danych: 
Konferencja Kto Gdzie Kiedy, W

arszaw
a 19.11.2014 r.

Franz-Joseph Miller

Prezes Zarządu, udziałowiec i zało-

życiel Grupy time: matters, wiodącej 

platformy technologicznej i usługo-

wej dla lokalnych, krajowych i glo-

balnych dostaw tego samego dnia 

i Special Speed Logistics. Pod mar-

ką LIEFERY firma oferuje dostawy 

w ciągu zaledwie 60 minut w ponad 

35 niemieckich miastach. Z kolei 

pod marką time: matters dostawy 

na całym świecie organizowane są 

w ciągu 2-18 godzin, w sieci składa-

jącej się z więcej niż 500 destynacji. 

Ponadto time: matters jest eksper-

tem dla krytycznych pod względem 

czasu międzynarodowych części za-

miennych i logistyki serwisowej dla 

wielu przedsiębiorstw przemysło-

wych działających na całym świecie.

Pojawia się zatem pytanie, czy jeden 
kanał sprzedaży jest wystarczający oraz 
jakich kosztów będzie wymagało wpro-
wadzenie dodatkowych możliwości. 

Kolejny aspekt, o którym wszyscy dobrze 
wiedzą, ale nie chcą o nim rozmawiać, 

Przyszłość zakupów dostarczanych dzisiaj
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Czy polski rynek 
jest gotowy 

na Same Day Delivery?

KOMENTARZ EKSPERTA

to istnienie na rynku jednego zdecy-
dowanego lidera. Chodzi oczywiście 
o Amazon, który tworzy ogromne cen-
tra logistyczne między innymi w Polsce. 
Konkurowanie z gigantem oferującym 
najlepsze ceny na rynku, największy 
wybór oraz najszybsze dostawy może 
przerazić każdego sprzedawcę. Jednak 
dane z USA są optymistyczne w kwestii 
handlu lokalnego. Nadal jest on ważną 
częścią rynku, a nawet wykazuje ten-
dencję wzrostową. Wynika to z faktu, 
że handel internetowy w znacznej mie-
rze opiera się na usługach firm dostaw-
czych, których jakość jest różna. Dostar-
czanie przesyłek tylko w określonych 
godzinach czy pozostawianie awizo, 
gdy kurier nie zastanie odbiorcy, to tyl-
ko niektóre z niedogodności wynikają-
cych z korzystania z usług takich firm. 
Dlatego jeśli tradycyjni detaliści chcą 
przetrwać, muszą przyjąć wielokierun-
kowy kanał sprzedaży (Omnichannel) 
oraz przekształcić to, czego nie mają 
sprzedawcy internetowi, czyli sklep 
stacjonarny w swój atut.

Dostawa tego samego dnia szan-
są dla lokalnych sprzedawców

Według Larry’ego Page’a (CEO Google) 
dostawa tego samego dnia (Same Day 
Delivery) będzie jedną z pięciu najważ-
niejszych przyczyn sukcesu w branży 
e-commerce w najbliższej przyszłości.

Dostawa tego samego dnia to korzyści 
nie tylko dla konsumentów, ale również 
dla sprzedawców. Konsumenci otrzy-
mują zamówione produkty w krótkim 
czasie, bez konieczności narażania się 
na dyskomfort zakupów w zatłoczo-
nych centrach handlowych. Dzięki temu 
więcej czasu mogą poświęcać na przy-
jemniejsze zajęcia. W przypadku detali-
stów dostawa ze sklepu stacjonarnego 
może stać się ich nowym USP (Unique 
Selling Proposition). Pozwoli im wydłu-
żyć godziny otwarcia i pozyskać nowych 
kupujących. 

Pojawia się pytanie, czy klienci zechcą 
zapłacić dodatkowo za dostawę tego 
samego dnia. Badania wykazują, że tak. 
Dzisiejszy konsument lubi mieć wybór, 
również w kwestii dostawy. Z punk-
tu widzenia sprzedawców jest wiele 
możliwości dostarczenia przesyłki tego 
samego dnia, takich jak: dostawa wie-
czorem, dwugodzinne okno dostawy, 
zamówienie wieczorem z dostawą rano. 
Większość z nich planuje wprowadzenie 
tej usługi oraz preferuje dostarczanie 
towaru wieczorem.

Dostawa tego samego dnia to waż-
ny trend. Google i Amazon planują jej 
wdrożenie i – chociażby z tego powodu 
–  nie należy go ignorować. To nie jest 
zagrożenie, ale szansa.

Czy konsumenci chcą płacić 
za dostawę 
tego samego dnia?

38%  detalistów planuje 
wprowadzić 

do swojej oferty 
dostawę wieczorną
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(<29 lat) jest gotowa zapłacić 
za dostawę tego samego dnia

jest gotowa zapłacić 1-5 euro 

jest gotowa zapłacić 6-10 euro

52%

22%

45%

Źródło danych: 
Konferencja Kto Gdzie Kiedy, Warszawa 19.11.2014 r.

Adam Tomczak, 
Prezes X-press Couriers:

Jesteśmy pierwszą firmą, która wpro-
wadziła usługę Same Day Delivery 
w Polsce. Dwa lata temu rozpoczęliśmy 
wstępne rozmowy i badania na ten te-
mat. Odzew sklepów internetowych 
był jednak znikomy. Sytuację na rynku 
zmieniła informacja o tym, że Amazon 
zaczyna budować centra logistycz-
ne w Polsce. W przeciągu czterech lat 
Amazon wydał 40 miliardów dolarów, 
żeby zbudować strukturę dostarczania 
przesyłek, i cały czas ją rozbudowuje. 
W tej chwili usługa SDD w pełni funk-
cjonuje w Polsce i jest coraz bardziej 
popularna. Presja na dostawę tego sa-
mego dnia nie wyszła jednak ze strony 
konsumenta. Dopóki ta usługa się nie 
pojawiła, konsument nie był świado-
my istnienia takiej możliwości i nie 
wymagał jej. Oczywiście to się zmieni 
w chwili, kiedy zauważy jej dostępność. 
To ważne, że polskie firmy zajmują się 
tą kwestią.

Przyszłość zakupów dostarczanych dzisiaj
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Kolejną sprawą jest weryfikacja próbek 
(sampli). Należy podejść do niej bardzo 
szczegółowo, gdyż dzięki temu nie tyl-
ko poprawimy zadowolenie klientów, 
ale unikniemy również (kosztownych 
w obsłudze) zwrotów. Ponadto zwróć-
my uwagę na weryfikację pochodzenia 
i dokumentacji produktów oraz współ-
pracę międzynarodową (cross-bor-
der trading to ostatnio istotny trend 
w handlu, a firmy takie jak Groupon – 
dzięki skali swojej działalności – mogą 
poprzez zwiększanie wolumenów ne-
gocjować dla swoich klientów jeszcze 
lepsze ceny).

Ważnym czynnikiem jest odpowiednia 
prezentacja produktu i – co się z nią 

Trendy na polskim rynku

„Najważniejsze 
pytanie [...] 
odnosi się do 
oczekiwań 
konsumentów: 
co możemy 
zrobić, aby ich 
uszczęśliwić?”

Piotr Kreft, Groupon Polska

Zarządza jedną z trzech linii bizneso-

wych Groupon Polska jako Head of 

Shopping. Ma bogate doświadczenie 

w branży e-commerce. Rozpoczynał 

karierę jako manager Google Ads 

w Nowej Zelandii oraz wprowadzał 

nowe produkty na międzynarodowe 

rynki w Reckitt Benckiser Poland. 

Z Groupon Polska związany od pra-

wie trzech lat. To tu zaczynał swoją 

pracę na rynku usług lokalnych, aby 

w ciągu ostatniego roku poprowa-

dzić transformację e-handlowej 

części portalu zakupów grupowych 

w kierunku coraz bardziej klasyczne-

go sklepu internetowego i platformy 

e-handlu dla dostawców polskich 

i zagranicznych.

Najważniejsze jest zrozumienie 
konsumenta

Najważniejsze pytanie, które nurtuje 
wszystkich prowadzących biznes w In-
ternecie, odnosi się do oczekiwań kon-
sumentów: co możemy zrobić, aby ich 
uszczęśliwić?

Należy zwrócić uwagę na najważniej-
sze czynniki wpływające na satysfakcję 
konsumenta: 

 • jakość produktów (sprawdzone źródło 
pochodzenia, znana marka, certyfikaty 
jakości)

 • dostępność produktów (szeroka gama 
modeli/rozmiarów/kolorów, szybka 
dostawa)

 • odpowiednia prezentacja produktów 

 • łatwa w obsłudze strona i system 
płatności

 • bezpieczeństwo zakupów

Znaczącą rolę odgrywa także cena pro-
duktów. 

Następnie pojawia się pytanie: jak speł-
nić oczekiwania klientów? Odpowiedź 
jest złożona. Przede wszystkim ważna 
jest obsługa klienta w wersji online. Na-
leży zapewnić odpowiednią obsługę za-
równo przed, jak i po dokonaniu zakupu 
(pre-sale i after-sale).
Następnie należy zadbać o termino-
wość dostaw i rzetelność dostawców, 
bo to absolutne minimum w ramach 
jakości usług e-commerce.

Trendy 
na polskim rynku

WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
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wiąże –  dobór materiałów graficznych, 
wideo oraz opisów specyfikacji produk-
towej. 

Następnie kwestia zwrotów – mowa 
o dłuższym oknie czasowym i dar-
mowym kurierze. W grudniu wchodzą 
nowe przepisy wydłużające termin 
zwrotu do 14 dni. Groupon zastosował 
takie rozwiązanie już wcześniej.

Kolejna kwestia to łatwość obsługi 
strony oraz bezpieczeństwo dokony-
wania transakcji. Zadowolony klient to 
oczywista korzyść dla biznesu, bo bę-
dzie on powracał, zwiększał swój ko-
szyk zakupowy i będzie polecał dobrego 
sprzedawcę rodzinie i znajomym.

W dobie Internetu konsumenci mają 
dużo większą skłonność do dzielenia 
się swoimi przemyśleniami, wysta-
wiania opinii, komentowania, przyzna-
wania gwiazdek, polecania znajomym, 
udostępniania w serwisach społecz-
nościowych zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych opinii na temat swo-
ich doświadczeń zakupowych w sieci. 
Z tego powodu teraz bardziej niż kiedy-
kolwiek ważna jest satysfakcja konsu-
menta.Kolej na pytanie –  co może wy-
darzyć się w przyszłości, co ułatwi lub 
utrudni zadowalanie naszych klientów?

Porównywarki i porównywanie 
społecznościowe

Pojawi się więcej porównywarek. In-
ternet to medium jednego ,,kliknięcia“, 
gdzie w jednej chwili można dotrzeć 
do kilkunastu sklepów, porównać ceny 
i specyfikacje produktów, aby wybrać tę 
najlepszą, najszybszą i najtańszą ofertę.
Porównywanie opinii, zapytania kiero-
wane nie tylko do specjalisty w sklepie, 
np. o jakość produktu, ale także pytania 
skierowane do naszych kolegów, sąsia-
dów itd., czyli tzw. porównywanie spo-
łecznościowe na pewno nabierze jesz-
cze większego znaczenia niż obecnie.

Poprawa obsługi klienta i uła-
twienia dla kupujących

Pojawiają się już narzędzia, które uprzy-
jemniają zakup oraz ułatwiają podjęcie 
decyzji „tu i teraz”. Dobrym przykła-
dem są ,,optycy online“ –  proponujący 
aplikację, która na podstawie zdjęcia 
dopasowuje okulary do obrysu twarzy 
klienta.

Kolejne trendy to poprawa jakości ob-
sługi klienta i szybsze dostawy – być 
może nawet tego samego dnia, czy 
wręcz w ciągu godziny konsument 

„Pojawiają się już narzędzia, które 
uprzyjemniają zakup ułatwiają 
podjęcie decyzji „tu i teraz”. 
Dobrym przykładem są 
,,optycy online“- proponujący 
aplikację, która na podstawie 
zdjęcia dopasowuje okulary do 
obrysu twarzy klienta.”

Trendy na polskim rynku

będzie mógł otrzymać zamówiony 
towar (takie usługi już przecież są do-
stępne). Istotne z punktu widzenia sa-
tysfakcji klientów będą też darmowe 
zwroty, szczególnie w przypadku bran-
ży fashion.

Łączenie online i offline

Showroomy offline – niektóre firmy już 
stosują takie rozwiązania. Są to miej-
sca, gdzie można dotknąć i poczuć pro-
dukt, którym jesteśmy zainteresowani, 
a następnie dokonać zakupu online przy 
pomocy urządzenia mobilnego bądź 
specjalnego e-stoiska. 

Oferują one podwójne korzyści. Są nimi 
oszczędności płynące z braku sklepów, 
a w nich stocków i magazynów przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpośred-
niego kontaktu marki z klientem. 

Satysfakcja klienta (za którą idą pozy-
tywne rekomendacje), wspomniane na 
początku zrozumienie oczekiwań klien-
ta i dostarczenie obiecanych mu usług 
(terminowość, dostępność modelowa, 
rozmiarowa, niska cena) są i będą pod-
stawą produktowego biznesu interne-
towego.
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Jacek Palec, bdsklep.pl

Prezes największego w Polsce skle-

pu stricte internetowego w segmen-

cie e-groceries – bdsklep.pl. Pasjo-

nat e-commerce i ułatwiania życia 

klientom.

Ekspert w planowaniu strategii krót-

ko- i długoterminowych. Niezwykle 

precyzyjny przy budowie narzędzi 

formalizujących procesy zarządcze 

w firmie. Jego wiedza jest pogłę-

biona doświadczeniami zdobytymi 

w wielu instytucjach finansowych. 

Zakładał Euro Bank S.A. oraz prowa-

dził fundusz VC. Absolwent WDiNP 

Uniwersytetu Warszawskiego. Wy-

kładowca ICAN Institute.

E-handel w branży FMCG

Bdsklep.pl jest największym graczem 
na polskim rynku FMCG opartym na 
stricte internetowym modelu bizneso-
wym. Na co dzień zajmuje się dostar-
czaniem produktów FMCG do klientów 
w całym kraju oraz Europie. Naszą misją 
jest odzyskanie czasu klienta na rzeczy 
ważne. 

Wszyscy wiemy, że e-commerce nie 
zaczyna i nie kończy się w Internecie. 
Jeżeli chcemy opierać naszą działal-
ność tylko na obecności w sieci, jest to 

stanowczo za mało. Bdsklep.pl to 20 
lat doświadczenia bazującego na pię-
ciu kontynentach w handlu FMCG. Wy-
wodzi się z firmy dystrybucyjnej Brand 
Distribution, która ma duże możliwości 
negocjacyjne z każdym producentem 
na świecie w branży FMCG. Jesteśmy 
również dystrybutorem, co pozwala 
na oferowanie szerokiego asortymen-
tu w dobrej cenie. Jest to nowy obszar, 
w którym koncerny światowe dopiero 
się odnajdują. Bdsklep.pl jest dla nich 
platformą do budowania pozycji w In-
ternecie. Współpraca z największymi 
graczami umożliwia zakup towarów 
w sieci w przyjazny dla odbiorcy spo-
sób. Jednocześnie budujemy ekspozy-
cję e-commerce dla producentów od-
krywających dopiero możliwości, które 
niesie sprzedaż w sieci.

Bdsklep.pl istnieje na rynku już od 
ośmiu lat. Posiadamy ponad 100 000 
produktów. Nasz pasaż handlowy to 
pięć dedykowanych konkretnemu asor-
tymentowi sklepów połączonych jedną 
płatnością i dostawą. Dbamy o komfort 
Klienta podczas korzystania z naszych 
usług. 

Specyfika e-handlu w branży 
FMCG  

Asortyment branży FMCG nie jest 
łatwym towarem w odniesieniu do 
e-commerce. Aby odnieść sukces, nale-
ży mieć bardzo dobrą strategię. Plusem 
jest to, że są to produkty codziennego 
użytku i można liczyć na dużą powta-
rzalność zakupów. 57% naszych klien-
tów, którzy dokonali transakcji, wraca 
w przeciągu sześciu tygodni. Istnieje 
również duża bariera wejścia nowych 
graczy na rynek. Nie wolno tutaj po-
pełnić błędu w postaci zaistnienia ze 
zbyt wąskim asortymentem. Dużą rolę 
odgrywają również relacje handlowe 
oraz skomplikowana logistyka. Ustawa, 
która ma wejść w życie w grudniu br., 
nakłada sporo zaostrzeń w regulaminie, 
które mogą być zbyt trudne do spełnie-
nia dla nowicjuszy na tym rynku. 

Kolejnym nieoczywistym plusem jest 
cykl życia produktów. Wydaje się to być 
paradoksem z uwagi na to, że produkty 

spożywcze mają daty przydatności, ale 
staje się zrozumiałe, gdy sobie uświa-
domimy, że opakowanie Nutelli może 
poleżeć na półce dłużej niż laptop. 
Dzięki temu możemy dłużej oferować 
ten produkt niż np. elektronikę, gdzie 
produkty szybko rotują i trudno jest 
sprzedawać sprzęt obecnie aktualny. 

Minusami branży FMCG w sieci jest 
przede wszystkim trudna i kosztowna 
logistyka. Trzeba wziąć także pod uwa-
gę komplementarną ofertę, która za-
spokoi oczekiwania konsumentów oraz 
dużą konkurencję cenową. Ponadto 
pozyskanie klienta na mało obleganym 
rynku FMCG w sieci jest drogie. Bez po-
mysłu jak go utrzymać, jaką usługę mu 
zaproponować –  całość działania bę-
dzie mało wydajna. 

Wyzwania operacyjne

Logistyka to dużo więcej niż sama prze-
syłka dostarczana przez kuriera. Jest to 
szereg procesów zachodzących w tle. 
Organizacja magazynów produktów 
branży FMCG różni się od tradycyjnych. 
Wydzielone są strefy produktów wolno, 
średnio i szybko rotujących. Ważne jest, 
aby towary były łatwo identyfikowane. 

Kolejnym wyzwaniem operacyjnym są 
zamówienia „just in time“, które wy-
noszą ok. 60-70% ogółu zamówień. 
Sprowadzamy produkty od dostawców 
dla konkretnego zamówienia, dlatego 
możliwe jest oferowanie tak szerokie-
go asortymentu. Wymaga to od nas 
bardzo dużej sprawności operacyjnej. 
Towar, który jest dostarczany do ma-
gazynu rano, o godz. 18:00 czeka już 
spakowany dla finalnego klienta. Waż-
ne jest, aby dostawa została przyjęta 
i aby produkty z danego zamówienia 
zostały właściwie przypisane i wysłane 
do klienta. Wszystko to jest oparte na 
automatyzacji procesów. Przy tak dużej 
ilości zamówień, nie można sobie po-
zwolić na to, żeby były one realizowane 
przy dużym udziale prac ręcznych. Po-
woduje to błędy i wymaga czasu, a – jak 
wiadomo –  czas to pieniądz. 

Trendy na polskim rynku
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Nowe przepisy prawne, bezpieczeństwo zakupów, rosnące znaczenie...

Nowe przepisy prawne, 
bezpieczeństwo zakupów, 
rosnące znaczenie handlu 

mobilnego
Wyzwania dla polskiej branży e-commerce w 2015 roku w wypowiedziach ekspertów 

zebranych podczas VII Targów eHandlu.

Matt Komorowski (PayPal) 

Ludzie coraz chętniej kupują w innych 
krajach. Korzystają na tym polskie 
firmy, które zwiększają sprzedaż za-
graniczną. Tylko w pierwszej połowie 
2014 roku wartość płatności otrzyma-
nych z zagranicy przez polskich sprze-
dawców wzrosła o 45% w stosunku do 
2013 roku. To ponad dwa razy więcej 
niż wzrost rynku e-commerce.

Matt Komorowski (PayPal) 

Dlaczego ludzie nadal płacą za pobra-
niem? Ponieważ się boją. Cały czas 
obawiamy się, że otrzymamy karton 
z cegłami zamiast telewizora czy kom-
putera. Można to jednak zmienić. Jeśli 
sprzedający albo firma procesująca 
płatności zagwarantuje, że przesłany 
towar będzie w 100% zgodny z tym, co 
zamawialiśmy, nastawienie zacznie się 
zmieniać.

BEZPIE-
CZEŃSTWO

GLOBALIZACJA 
eHANDLU

1. 2.
TRENDY W OPINIACH
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Nowe przepisy prawne, bezpieczeństwo zakupów, rosnące znaczenie...

Paweł Jóźwiak (Mecenas.eu)

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie 
nowa ustawa o prawach konsumenta, 
która wprowadza rewolucję w zakre-
sie handlu elektronicznego i wymusza 
na wszystkich przedsiębiorcach, którzy 
prowadzą działalność w Internecie, do-
stosowanie swoich procedur do nowych 
wymogów prawnych. Paradoksalnie 
nowe przepisy są bardzo kontrower-
syjne, nie są jednoznaczne, budzą wiele 
wątpliwości interpretacyjnych, które 
będą musiały zostać rozstrzygnięte 
przez sądy, nakładają na przedsiębior-
ców szereg niepotrzebnych obowiąz-
ków i chronią konsumenta w niektórych 
aspektach słabiej niż przepisy obecne. 
Ponadto nowe przepisy wejdą w ży-
cie w chyba najbardziej niefortunnym 
z możliwych terminów. W środku Świąt 
Bożego Narodzenia każdy polski sklep 
internetowy będzie musiał zmienić swój 
regulamin i z dnia na dzień – w najbar-
dziej „gorącym” dla niego okresie w roku 
– zastosować całkowicie nowe proce-
dury informowania klientów, rozpatry-
wania reklamacji i przyjmowania zwrotu 
towarów.

Witold Chomiczewski 
(Lubasz i Wspólnicy)  

Najważniejsze zmiany to obowiązki 
informacyjne, czyli 21 punktów, które 
należy zamieścić na swojej ścieżce za-
kupowej w odpowiednich momentach. 
W przeciwnym razie trzeba ponieść 
z tego tytułu konsekwencje, łącznie 
z tym, że w niektórych przypadkach 
umowę traktuje się jako niezawartą. 
Ponadto mamy zmiany w prawie od-
stąpienia. Obecnie przysługuje nam ono 
do 10 dni, a teraz zostanie wydłużone 
do 14 dni. Jest to zmiana korzystna dla 
konsumentów. Natomiast jeżeli nie zre-
alizujemy tych wspomnianych obowiąz-
ków informacyjnych, od umowy będzie 
można odstąpić przez 12 miesięcy.

Agnieszka Lekszycka (Shoplo.pl) 

Coraz częściej pojawiają się unikalne 
produkty z branży fashion czy handma-
de. Coraz częściej zajmują się tym rów-
nież osoby początkujące, np. nastolatki 
samodzielnie produkujące bransoletki, 
a nie biznesmeni, którzy przenoszą 
swoje sklepy offline do online.

PRZEPISY 
PRAWNE

BRANŻA
FASHION

3.

4.
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Arkadiusz Borowski (Gemius) 

Na pewno rozwija się rynek m-com-
merce. Rynek mobilny nie tylko gene-
ruje ruch, ale też zaczyna generować 
zamówienia. Różnie to wygląda w po-
szczególnych branżach. Z naszych ob-
serwacji wynika, że najszybsza adapta-
cja następuje w branży modowej.

Mateusz Kowalczyk (i-systems) 

Rynek w Polsce dojrzewa. Coraz wię-
cej przedsiębiorców szuka rozwiązań 
mocno dedykowanych, niekoniecznie 
opartych na open source, raczej dosto-
sowanych do warunków rynku, na któ-
rym zamierzają się rozwijać.

M-COMMERCE

ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZE

5.

6.

Nowe przepisy prawne, bezpieczeństwo zakupów, rosnące znaczenie...
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Przyjrzyjmy się, czym jest w Polsce 
e-commerce. Polskiego klienta intere-
suje przede wszystkim cena, rzadziej 
– jakość, natomiast na Zachodzie jest 
odwrotnie. 

To kurierzy są ostateczną wizytówką 
sklepu internetowego. Sprawdźmy za-
tem standardy firm kurierskich. Wie-
my, która firma kurierska dostarczyła 
paczkę, ale jeśli dotarła ona zniszczo-
na, klient ma pretensje do sklepu, a nie 
do firmy kurierskiej. Mimo że w Polsce 
wymagania jakości nie są priorytetem, 
a o wyborze sklepu przeważnie decy-
duje cena, nie wiadomo, jak długo to 
jeszcze potrwa. Dzisiaj konkurencyjność 
to niższa cena. Tak wygląda polska spe-
cyfika rynku. Jest on regulatorem stan-
dardów. Jeśli rynek wymaga, firmy się 
dostosowują. Jeśli - nie wymaga, to nikt 
nie będzie inwestował w jakość usług. 
Z drugiej strony handel w Internecie nie 
ma granic. Jeśli chcemy być konkuren-
cyjni wobec sklepów zachodnich, musi-
my inwestować w podnoszenie jakości 

pracy kurierów, a nie obniżanie ceny 
dostawy.

Namawiam do tego, żeby „nie spać”. 
Konkurencja zachodnia ma inne stan-
dardy. Trzeba uważać i nie dopuścić do 
tego, że pewnego dnia opanuje nasz 
rynek i zostawi nas daleko w tyle, bo 
nie trzymamy standardów. Klient, jeśli 
będzie miał wybór, to za porównywal-
ną cenę zdecyduje się na lepszą usługę. 
Polska jest rynkiem, na którym trzeba 
balansować pomiędzy walką o jakość 
a ilością wydawanych pieniędzy na to, 
żeby tę jakość poprawić. Trzeba jednak 
trzymać rękę na pulsie, obserwować za-
chodnie praktyki i w miarę możliwości 
walczyć o jakość, która w dłuższej per-
spektywie na pewno się opłaci.

Wnioski dla polskiego 
rynku eHandlu

Wnioski dla polskiego rynku eHandlu

„ Jeśli chcemy być konkurencyjni wobec sklepów zachodnich, 
musimy inwestować w podnoszenie jakości pracy kurierów, 
a nie obniżanie ceny dostawy.”

Tomasz Cisek

przedsiębiorca, 

w latach 2006-2009 Członek Zarzą-

du Empik Sp. z o.o. odpowiedzialny 

za stworzenie i wdrożenie strategii 

sklepu internetowego empik.com. 

Autor książki „E-wangeliści”.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA



-15-

SAME DAY 
DELIVERY

OM
N

ICH
AN

N
ELM-COMMERCE

SOC I A L  LOCAL 
MO BI L E

RESEARCH ONLINE 
PURCHASE 
OFFLINE



-16-

KLUCZOWE 

WYDARZENIA 
W BRANŻY eHANDLU 

W 2014 ROKU
Pod patronatem medialnym 

magazynu NowyHandel 

Kluczowe wydarzenia w branży e-handlu w 2014 roku
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Targi eHandlu to największe wydarzenie 
branżowe w regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej. W październiku miała 
miejsce siódma edycja, podczas której 
można było posłuchać prezentacji eks-
pertów oraz poznać nowinki technolo-
giczne i nowe trendy w eHandlu. 

Odbyło się również rozdanie Ekomer-
sów, czyli wyróżnień dla osób, usług 
i produktów, przyczyniających się do 
rozwoju handlu internetowego.  Po raz 
pierwszy targom towarzyszył Kongres 
eHandlu, dzięki któremu można było 
pogłębić swoją wiedzę z zakresu con-
tent marketingu, budowania marki, me-
tod generowania sprzedaży czy przepi-
sów prawnych regulujących sprzedaż 
internetową. 

Następna edycja, czyli VIII Targi eHan-
dlu, odbędzie się 24 marca w Poznaniu.

VII Targi eHandlu
WYDARZENIE

22-23 paździer-
nika 2014

Warszawa, Stadion 
Narodowy

20 prelegentów
Ponad 120 wystawców

Ponad 3000 odwiedzających

VII Targi eHandlu

 fot. Paweł Konarzewski 

 fot. Paweł Konarzewski 
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WYDARZENIE

Kto Gdzie Kiedy
Na czas, za każdym razem, 

bez opóźnień

19 listopada 
2014

Warszawa, Centrum 
Konferencyjne 

Concept 13

Konferencję, której tematem było pla-
nowanie dostaw, wizyt u klienta oraz 
spotkań w terenie, poprowadził Michał 
Faber, dyrektor zarządzający arena.pl.

Kluczowy punkt programu stanowiły 
wystąpienia gości specjalnych.

Franz-Joseph Miller (Co-Founder & CEO 
Liefery) opowiedział o dostawie tego 
samego dnia (Same Day Delivery) oraz 

o szansach i wyzwaniach z tym zwią-
zanych.

Jacek Palec (CEO bdsklep.pl) przedsta-
wił charakterystykę sprzedaży w Inter-
necie z perspektywy branży FMCG.

Peter Broughton (Director Oracle) i Ri-
chard Thomas (Director Outbox) zapre-
zentowali rozwiązanie Oracle Real-Time 
Scheduling.

Podczas konferencji miał miejsce rów-
nież panel dyskusyjny z udziałem eks-
pertów na temat  zarządzania plano-
waniem dostaw w różnych branżach 
z polskiej perspektywy.

Kto Gdzie Kiedy

 fot. Paweł Konarzewski 

 fot. Paweł Konarzewski 
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Meet Magento to cykl spotkań odbywa-
jących się na całym świecie. W tym roku 
miała miejsce trzecia edycja w Polsce. 
Prezentacje zostały podzielone na dwie 
ścieżki tematyczne: biznesową i tech-
nologiczną. Ponadto uczestnicy mogli 
wziąć udział w warsztatach związanych 
z rekrutacją i zatrudnieniem w branży IT 
oraz zwiększaniem sprzedaży w sklepie 
przy wykorzystaniu funkcji Magento. 

Poza częścią oficjalną organizatorzy za-
dbali również o okazje do networkingu. 
Podczas przerw kawowych, w strefie 
chill out oraz na after party można było 
wymienić się doświadczeniami i nawią-
zać cenne kontakty. 

Nagrodę otrzymała firma 
Orba Sp. z o.o. za wdrożenie 
sklepu internetowego 
zlotewyprzedaze.pl.

Meet Magento
WYDARZENIE

Meet Magento

24-25 listopada 
2014

Warszawa, 
Hotel Hilton

253 uczestników
45 prezentacji

Na koniec konferencji nagrodzono zwy-
cięzcę w konkursie zorganizowanym 
przez głównego sponsora PayPal za 
najlepsze wdrożenie produktu Checkout 
PayPal. Nagrodę otrzymała firma Orba 
Sp. z o.o. za wdrożenie sklepu interne-
towego zlotewyprzedaze.pl. fot. Meet Magento Polska

fot. Meet Magento Polska
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