Witajcie!
Oddajemy na Wasze ręce opracowanie na temat handlu cross-border w eCommerce
(CBEC). Zawarliśmy w nim najważniejsze informacje z najbardziej aktualnych
źródeł dotyczących preferencji konsumentów i sprzedawców CBEC (cross-border
eCommerce) w Polsce, Europie i na świecie.
Opracowanie kierujemy przede wszystkim do właścicieli sklepów internetowych.
Zebrane informacje, jak i obserwacja dynamiki zmian w eCommerce w Polsce,
Europie i na świecie pozwala nam uważać, że sprzedaż cross-border będzie mieć
ogromny wpływ na polski eCommerce. Dlatego już teraz eSprzedawcy powinni
zacząć planować strategię sprzedaży na rynkach zagranicznych. To opracowanie
ma na celu pokazanie danych, które pomogą w określeniu kierunków ekspansji.

Bardzo dziękujemy osobom i organizacjom, dzięki którym niniejsze opracowanie
stało się możliwe – zarówno naszym koleżankom i kolegom z Biura Rozwoju
eCommerce Poczty Polskiej, Izby Gospodarki Elektronicznej, jak i firmom, które
zgodziły się zdradzić nam swój przepis na sukces na rynkach zagranicznych: Mr
Gugu and Miss Go, ENDEceramics, Trusted Shops, Zapalgo, Spox Sox, Chocolissimo,
Oponeo, Mall.pl, napo gloves oraz Answear.

Raport podzieliśmy na dwie perspektywy – konsumentów oraz sprzedawców.
Przyjrzeliśmy się obu tym grupom, szczególnie z Polski i Europy. Sprawdziliśmy kim
są, czemu decydują się na zakupy lub sprzedaż za granicą i jakie bariery utrudniają
im wejście w CBEC.
Zapytaliśmy także przedstawicieli firm z Polski i zagranicy, którzy dopiero rozpoczęli
albo już umocnili swoje pozycje w CBEC, żeby dowiedzieć się, jak w praktyce
wygląda budowa sukcesu poza granicami swojego kraju.
Oddając Wam poniższe opracowanie mamy nadzieję, że uporządkujemy Waszą
wiedzę na temat CBEC i przybliżmy obecną sytuację, która w najbliższym czasie
zmieni oblicze rynku.
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Handel transgraniczny to zdecydowanie jedno z najciekawszych i bardzo
dynamicznie rozwijających się zjawisk w branży e-commerce na całym świecie.
Pomimo, że internet zaciera odczuwanie granic państwowych, to jednak w aspekcie
dokonywania w nim zakupów typu cross - border - widać wyraźny rozdźwięk
między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Spójrzmy na dane dotyczące
Polski. Zakupy CBEC w Polsce stanowią ok. 10 proc. e-commerce, podczas gdy
średnia europejska jest trzy razy wyższa i wynosi 30 proc.
Niewątpliwie największym wyzwaniem dla e-przedsiębiorców, którzy rozważają
prowadzenie sprzedaży transgranicznej stanowią regulacje prawne oraz kwestie
administracyjne. I są to aspekty, które Izba Gospodarki Elektronicznej - jako
instytucja aktywnie działająca na rzecz rozwoju silnej e-gospodarki, także poprzez
niwelowanie barier prawnych utrudniających ten rozwój - traktuje priorytetowo
w swoich działaniach zarówno w obszarze aktywności legislacyjnej jak
i edukacyjnej.
Warto podkreślić prognozy analityków, które wskazują, że zakupy CBEC w 2020
roku rosnąć będą w tempie 27 punktów procentowych rocznie, a kluczowym
czynnikiem, który będzie mieć na ten wzrost wpływ jest legislacja na poziomie
międzynarodowym i postęp w usuwaniu barier w CBEC.
Obecnie, polscy e-sprzedawcy są znikomo obecni na rynkach
zagranicznych, jednocześnie polscy konsumenci również - względem
krajów Unii Europejskiej - w małym stopniu dokonują zakupów
w zagranicznych e-sklepach. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę rozwoju
handlu transgranicznego - to będzie się zmieniać. Zapraszam więc do
lektury raportu “Cross Border w eCommerce. Szanse czy zagrożenie?”
- w którym znajdziecie Państwo wiele wartościowych danych oraz wniosków,
które wierzę, że zaowocują nowymi pomysłami i decyzjami, dzięki którym nasz
rodzimy e-commerce rozkwitnie także na rynkach międzynarodowych.
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Wstęp
Handel internetowy z każdym rokiem staje się coraz popularniejszy. Oprócz wygody
w korzystaniu, szerszej oferty produktowej oraz niższych cen, Internet sprawia, że
w coraz mniejszym stopniu zaczynamy odczuwać granice państwowe. Analitycy
przewidują, że do 2020 roku wartość transgranicznego handlu internetowego
pokona barierę biliona dolarów, a liczba dokonujących zakupów cross-border
wzrośnie, z niecałych 400 milionów obecnie, do prawie miliarda kupujących.
Dynamika CBEC jest spowodowana nie tylko postępującą globalizacją i ekspansją
międzynarodowych korporacji, ale i dążeniem organizacji ponadnarodowych do
coraz większych i szybszych przepływów produktów oraz znoszenia kolejnych barier
w międzynarodowej wymianie handlowej. Szczególnie istotnym dokumentem,
który będzie mieć ogromny wpływ na polski eCommerce, jest przygotowywana
przez Unię Europejską strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Opierać się ona
będzie na trzech filarach: zapewnieniu konsumentom i przedsięiorcom łatwiejszego
dostępu do towarów i usług cyfrowych w Europie, tworzeniu odpowiednich
i równych warunków funkcjonowania umożliwiających rozkwit sieci cyfrowych
i innowacyjnych usług oraz maksymalizacji potencjału wzrostu gospodarki cyfrowej.
W najbliższych latach największym rynkiem cross-border zostanie Azja, co
potwierdzają też statystyki Poczty Polskiej. W ostatnich latach widać wyraźny wzrost
nadawania i przyjmowania przesyłek z państw Azji, i to nie tylko z Chin, ale także
z takich rynków jak: Hong Kong, Singapur czy Korea Południowa.
Źródło: AliResearch – Accenture, Global Cross Border e-Commerce Market 2020
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Konsumenci
• Konsumenci w krajach rozwiniętych częściej decydują się na cross-border, ale
w kilku najbliższych latach zmieni się to na korzyść krajów rozwijających się
• Rynek zakupów transgranicznych zdominowały globalne marketplace’y,
takie jak Alibaba, Amazon czy eBay
• Zakupy cross-border w eCommerce dotyczą przede wszystkim małych
przesyłek, do 2 kg
• Do zakupów transgranicznych motywują klientów większa dostępność
towarów, niższe ceny oraz możliwość łatwego zwrotu

KONSUMENCI CROSS-BORDER ECOMMERCE

Jedną z organizacji, która prowadzi badania na temat eKonsumentów i sprzedaży
transgranicznej jest International Post Corporation. W swoim ostatnim badaniu,
zrobionym na „heavy userach” (ponad 4 tys. respondentów z 17 krajów), rysuje
się ciekawy obraz kupujących. Prawie dwóch na trzech kupujących w Internecie
dokonuje zakupów w transgranicznych serwisach przynajmniej raz w miesiącu.
Ponadto prawie ¾ z nich stanowią osoby powyżej 34. roku życia.

Dlaczego kupujemy za granicą?
Klienci przy wyborze zagranicznego sklepu internetowego wybierają najczęściej
ten, który ma czytelną politykę zwrotów. Osiągnięcie tego nie jest proste ze względu
na bardzo wysokie koszty przesyłki zagranicznej.
Dwóch na trzech konsumentów kupuje towary za granicą z powodu niższej ceny
towaru, nawet po dodaniu podatków i ceł. Innymi powodami zakupów CBEC jest
dostępność towarów, których nie można dostać w kraju pochodzenia, szerszy wybór
czy wyższa jakość produktów.

Źródło: Online Shopper Survey, Key Findings, International Post Corporation, 2016; Shop the World!
Consumer attitudes towards global distance selling , DHL: Ecommerce
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Jak kupują gospodarki rozwinięte, a jak rozwijające się?
Widać wyraźny rozdźwięk między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi się. W państwach rozwiniętych zakupy transgraniczne przez Internet robi już co druga osoba
korzystająca z Internetu, natomiast w gospodarkach rozwijających się – co trzecia.
Jednak, jak wynika z badań, to gospodarki rozwijające się, takie jak Indie, Brazylia
czy Meksyk, staną się w najbliższych latach najbardziej obiecującymi rynkami dla
eSprzedających. Ponad 80% respondentów w tych krajach deklaruje, że zamierza
dokonywać zakupów za granicą. Równie obiecującym rynkiem są Chiny, które zanotowały 6 punktów procentowych wzrostu liczby eKonsumentów CBEC w ciągu roku
(26% w 2014 vs. 32% w 2015).

Gdzie i co kupują konsumenci?
• Z zagranicy najczęściej sprowadzana jest odzież oraz elektronika
• Podczas ścieżki zakupowej CBEC eKlient korzysta z więcej niż jednego
urządzenia
• Za zakupy CBEC najchętniej płacimy za pomocą PayPal

Jeżeli konsumenci decydują się na CBEC to prawdopodobnie dokonają zakupu
w jednym z trzech krajów: Chinach, Wielkiej Brytanii lub Niemczech. Sam rynek
CBEC w ostatnich latach został zdominowany przez trzy platformy: Alibabę,
Amazon i eBay. Nie zmienia to faktu, że w CBEC jest jeszcze dużo miejsca dla
innych przedsiębiorstw. Jakie artykuły są najczęściej kupowane za granicą?
Według badań, prawie jedna czwarta konsumentów zakupiła za granicą odzież i
obuwie. Na drugim miejscu znalazła się elektronika, natomiast jeden na dziesięciu
eKupujących zamówił książki lub artykuły do pielęgnacji.

9%

Źródło: Online Shopper Survey, Key Findings, International Post Corporation, 2016
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W 77% przypadków zakupy dokonywane są w domu przed komputerem.
Wyjątkiem są Chiny, gdzie najczęściej używanym urządzeniem jest tablet lub
smartfon (53%, w USA zaledwie 26%). Zakupy transgraniczne opłacane są
najczęściej za pomocą PayPala (49%) lub karty kredytowej (43%). Tylko 2%
eKupujących płaci gotówką przy odbiorze. Płatność za pobraniem jest bardzo
rzadko dostępna ze względu na wysokie koszty w stosunku do pozostałych
rodzajów płatności. Notuje ona również dużo wyższy współczynnik zwrotów
(klienci zamawiają i nie odbierają przesyłki).

Charakterystyka opcji dostaw cross-border
27% przesyłek CBEC była warta mniej niż 10 euro. Bardzo istotną wskazówką
dla eSprzedajacych może być informacja na temat wagi przesyłek. Prawie 70%
przesyłek waży poniżej 2 kg, a 85% poniżej 4 kg. Trzeba pamiętać, że przesyłki
do 2 kg mogą być nadawane strumieniem listowym, a to znacząco wpływa na
obniżenie kosztów dostawy. Jednocześnie 61% respondentów deklaruje, że
przesyłka nie zmieściła się w skrzynce listowej. Darmowa dostawa do klienta była
możliwa w 59% przypadków, co jest wysokim współczynnikiem przy znacznych
kosztach przesyłek międzyanrodowych. Zadowolenie z dostawy deklaruje aż 84%
kupujących.
Opcja śledzenia przesyłek była dostępna tylko w 60% przypadków, co jest
stosunkowo niskim wynikiem. W 48% przypadków produkt można śledzić
na stronie dostawcy, a w 40% bezpośrednio na stronie firmy kurierskiej.
Dość duży odsetek respondentów nie wie lub nie pamięta, czy informacja
o przesyłce jest dostępna lub gdzie jej szukać (16% i 9%). Najbardziej
oczekiwaną formą informacji o przesyłce jest dla eKonsumentów e-mail
lub SMS. Email jest najchętniej wybieraną formą komunikacji (ok. 77%
respondentów), natomiast SMS wybiera od 5 do 40% eKonsumentów.
Źródło: Online Shopper Survey, Key Findings, International Post Corporation, 2016
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Polska
• W stosunku do krajów unijnych Polska ma bardzo wiele do nadrobienia
• Najbardziej nieufna w stosunku do zakupów CBEC jest polska wieś
• Według szacunków Poczty Polskiej 25% zakupów CBEC dokonywanych jest
w Niemczech, 20% w Chinach i 14% w Holandii
• Polacy, chociaż nie kupują za granicą tak często, jak reszta UE, wydają średnio tyle, co
statystyczny Europejczyk
• Konsumenci poszukują za granicą przede wszystkim niskiej ceny oraz produktów
niedostępnych w Polsce
• Sklepy internetowe muszą być przygotowane na odwiedzających i kupujących
online korzystających z różnych urządzeń

W porównaniu do innych krajów europejskich, CBEC w Polsce jest na początkowym
etapie. Według Eurostatu (co potwierdza również ostatni raport Gemiusa) zakupy CBEC
w Polsce stanowią ok. 10% eCommerce, kiedy średnia europejska jest trzy razy wyższa
(30%). Co więcej, od kilku lat można zauważyć, wbrew tendenecjom światowym,
zmniejszenie zainteresowania zakupami transgranicznymi wśród Polaków (w 2014
i 2015 zakupy CBEC deklarowało 13% internautów).

Kto kupuje poza Polską?
Największy udział kupujących transgranicznie można zaobserwować w grupie osób
z wykształceniem wyższym oraz osób najzamożniejszych. W tych grupach jedna
na pięć osób decyduje się na zakup CBEC. Widać znaczącą tendencję zniżkową w
deklaracjach dotyczących zakupów CBEC wraz ze wzrostem wieku respondentów.
Odwrotne tendencje, zwyżkowe, występują wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia,
deklarowanego dochodu oraz wielkości miejsca zamieszkania.
Nieznacznie częściej na zakupy CBEC decydują się mężczyźni (w stosunku do kobiet
różnica wynosi 3 punkty procentowe).
Źródło: E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska; Eurostat
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Dlaczego Polacy i Polki kupują za granicą?
Polki i Polacy w zakupach CBEC są przede wszystkim bardzo pragmatyczni. Liczą się dla nich przede wszystkim takie czynniki jak: niska cena, pozytywne doświadczenie z poprzednich
zakupów oraz niskie koszty dostawy. Najmniejsze znaczenie przykładają do takich elementów jak: wiara w to, że produkty zagraniczne są lepsze, obecność znaku jakości i zaufania na
stronie oraz fakt, że interesujący nas produkt znajdował się tylko na zagranicznej stronie.

Źródło: Eurostat
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Co kupują?
Polki i Polacy szukają za granicą przede wszystkim odzieży i akcesoriów, książek
i muzyki oraz obuwia. Po drugiej stronie, wśród najmniej popularnych produktów,
są produkty farmaceutyczne, spożywcze, ubezpieczenia oraz materiały budowalne.
Produkty CBEC są zamawiane przede wszystkim do domu lub miejsca pracy. Dużo
rzadziej Polacy decydują się na odbiór przesyłek w sklepie stacjonarnym lub innych
punktach odbioru (ok. 1/10 eKupujących decyduje się na taki sposób dostawy).
Najczęściej wybieranymi przez Polaków sprzedawcami zagranicznymi są Ebay
(25%), Amazon (11%) oraz Aliexpress (7%).

Źródło: E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska; Eurostat
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Gdzie za granicą kupują Polacy?
Według danych Eurostatu największą popularnością wśród eKonsumentów z Polski
cieszą się niemieckie sklepy internetowe. Zakupów w nich dokonuje ponad połowa
Polaków kupujących za granicą. Niemieccy sprzedawcy CBEC są popularniejsi od
Chińczyków, ponad 2 razy od Brytyjczyków i 4 razy od Czechów.
Porównując to z danymi Poczty Polskiej, dotyczącymi przesyłek wysyłanych do
Polski, pozycja Niemiec i Chin nie ulega zmianie. Dane dla okresu styczeń-sierpień
2016 wskazują jednak, że chętniej niż w Stanach Zjednoczonych, Polacy dokonują
zakupów w Holandii.
Polki i Polacy przyznają, że nie stanowi dla nich problemu fakt, że strona, na której
dokonują zakupów, jest w języku angielskim (58% przyznaje, że dokonało zakupu
na takiej stronie). Jednocześnie, częściej niż ogół Europejczyków, w przypadku
obcojęzycznej strony posługujemy się translatorami, które w pewnym stopniu
zwiększają wygodę zakupów.

W jaki sposób Polacy dokonują zakupu?
Polki i Polacy, którzy zamawiają produkty za granicą, nadal najczęściej korzystają
z laptopa (ponad 60% pierwszych odpowiedzi). Jednak widać wzrastający trend
multichannelowych zakupów – średnio ponad 50% polskich kupujących korzysta
z laptopa, komputera stacjonarnego, smartfona i tabletu. To pokazuje, że sklepy
internetowe muszą być przygotowane na odwiedzających z poziomu różnych
urządzeń.

Źródło: E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska; Eurostat
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Ile Polacy wydają na towary za granicą?
Polki i Polacy wydają za granicą średnio prawie 244 euro rocznie wewnątrz Unii
Europejskiej oraz 135 euro poza nią. Wewnątrz samej Unii wydajemy niewiele
więcej niż średnia unijna (235 euro). To więcej niż wydają Hiszpanie, a w przypadku
zakupów poza UE, więcej także od mieszkańców największych państw Wspólnoty
(Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania). Jednocześnie na całe zakupy
w Internecie (w kraju i poza nim) Polki i Polacy wydają średnio 659 euro w ciągu roku.
Polacy również coraz bardziej ufają płatnościom w Internecie. Już prawie w co
drugim przypadku decydują się na zapłatę za produkt przy pomocy systemów
płatności online, takich jak PayPal, PayU czy Przelewy24. Nadal popularna w Polsce,
jak zresztą w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Grecji i Portugalii, jest
opcja pobraniowa. W stosunku do światowej tendencji odchodzenia od zapłaty
gotówką przy odbiorze widać znaczącą dysproporcję. Tę formę płatności wybiera
38% Polek i Polaków (i, np., 5% mieszkańców Holandii).

Źródło: Eurostat
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Europa
• Za granicą kupują przede wszystkim Europejczycy ze średnim dochodem
• Osoby z najniższym dochodem poszukują przede wszystkim najtańszych
produktów, natomiast te z najwyższym – produktów ekskluzywnych,
niedostępnych w ich miejscu zamieszkania
• Odbiór przesyłki poza miejscem pracy/domem najchętniej deklarują
mieszkańcy Skandynawii, krajów bałtyckich oraz Cypru
• Najwięcej na zakupy CBEC przeznaczają Luksemburczycy, Austriacy oraz
Maltańczycy
• Europejczycy kupują za granicą przede wszystkim podczas promocji, w sklepach
znanych marek (przekłada się to na niższe prawdopodobieństwo oszustwa)

Najbardziej aktywnymi państwami UE w CBEC są: Luksemburg, Malta oraz Cypr.
Państwa te przodują w statystykach dotyczących CBEC prowadzonych przez
Eurostat. Wynika to z tego, że niewielkie państwa nie posiadają wystarczającej ilości
sklepów Internetowych do zaspokojenia potrzeb eKupujących. Po drugiej stronie
znajdują się natomiast Rumunia, Polska oraz Niemcy. Nie należy jednak mylić
udziału kupujących transgranicznie z wielkością samego rynku, co może być mylące
szczególnie w przypadku Niemiec.

Źródło: Eurostat

13

Kim są Europejczycy kupujący za granicą?
Mieszkaniec UE, kupujący za granicą, częściej jest mężczyzną (33,2%) niż
kobietą (26,7%). Najchętniej zakupów CBEC dokonują Maltańczycy i Maltanki,
Luksemburczycy i Luksemburki, oraz Cypryjczycy i Cypryjki. Najrzadziej – Polacy
i Polki, Rumuni i Rumunki oraz Niemcy i Niemki.
Są to też ludzie młodzi, w przedziale wiekowym 16-24 (33%), chociaż doganiają ich
ci starsi, z przedziału 25-54 (31,4%). Tutaj również przodują Cypr, Luksemburg oraz
Malta, które notują wskaźnik ponad 85% osób we wszystkich grupach wiekowych.
Jest to szczególnie ciekawe w grupie osób powyżej 55. roku życia kiedy średnia
dla UE wynosi 22,6 %. Zakupów CBEC dokonują też częściej mieszkańcy obszarów
silnie zurbanizowanych (31,8%), przy czym przedmieścia oraz tereny wiejskie
niewiele im ustępują (odpowiednia 29,2% i 27,7%). Na Malcie najczęściej robi się
zakupy transgraniczne na terenach wiejskich (ponad 97%), natomiast na Cyprze na
przedmieściach (90,2%).

EUROPEJCZYCY DOKONUJĄCY ZAKUPÓW CROSS-BORDER

33% Europejczyków i 27% Europejek
kupujących w Internecie kupiło produkt
z innego kraju

Różnica pomiędzy poszczególnymi grupami
wiekowymi kupujących transgranicznie wynosi co najwyżej 6 punktów procentowych

Ponad połowa Europejczyków ze
średnim dochodem dokonuje zakupów
w innym kraju niż macierzysty

Prawdopodobieństwo dokonania kupna produktów
za granicą jest większe wraz ze wzrostem stopnia
zurbanizowania miejsca zamieszkania

PROCENT MĘŻCZYZN I KOBIET W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRZY KUPUJĄ TRANSGRANICZNIE

Inaczej, niż w przypadku polskich eKonsumentów, przedstawia się skłonność do
zakupów transgranicznych w aspekcie dochodu przypadającego na domownika.
W Europie najczęściej dokonują zakupów transgranicznych osoby ze średnim
dochodem, natomiast wśród najbogatszych na zakupy CBEC decyduje się co trzeci
Europejczyk.
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Dlaczego Europejczycy decydują się na cross-border?
Europejczycy decydują się na zakupy CBEC przede wszystkim wtedy, kiedy cena jest niższa (44,8%) albo trwa akurat promocja, która sprawia, że opłaty dodatkowe (cła, podatki, dostawa) nie
stanowią już bariery, dla której produkt dostępny w ich kraju jest droższy (32,6%). Ważnymi czynnikami są również dobra reputacja (26,4%) oraz wcześniejsze dokonanie zakupów w sklepie
(44,1%). Dla Litwinów i Estończyków ważna jest również elastyczność, jeśli chodzi o dostawę towaru (możliwość wyboru czasu i miejsca dostawy, etc.) oraz sama możliwość dostawy towaru do
ich kraju. Chorwaci przykładają dużą wagę do tego, żeby informacja o produkcie była jasna i kompletna. Natomiast Grecy wymagają, aby dostępny był preferowany przez nich sposób płatności.

Źródło: Eurostat
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Co i gdzie kupują Europejczycy?
Gdzie, za granicą, Europejczycy nabywają towary? Przede wszystkim na najbardziej
rozwiniętych rynkach eCommerce: w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wyjątkiem są
Chiny (które wyprzedzają USA), w których zakupu dokonało 31,3% Europejczyków.
Brytyjczycy i Niemcy najczęściej za granicą kupują ubrania (odpowiednio 53 i 54%).
Natomiast Włosi są jedynym dużym narodem europejskim, który najczęściej kupuje
elektronikę. Drugą najczęściej kupowaną kategorią produktów w Europie jest
wspomniana elektronika, a trzecią książki (które dotychczas plasowały się na drugim
miejscu). Najbardziej rozwojowym kierunkiem dla CBEC w Europie wydają się być
produkty spożywcze.

Źródło: Eurostat
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Kto wydaje najwięcej, a kto najmniej w UE na zakupy za granicą?
Zdecydowanie najwięcej wydają mieszkańcy Luksemburga – wewnątrz UE jest to nawet trzykrotnie więcej niż średnia unijna. Za nimi plasują się mieszkańcy Malty i Austrii. Natomiast
najmniej wydają Węgrzy, Hiszpanie oraz Chorwaci.

Źródło: Eurostat
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Jakie opcje dostawy są najchętniej wybierane?
Zamówione produkty CBEC Europejczycy chcą odebrać w domu – 83%
Europejczyków deklaruje taki sposób dostawy. Mniej niż 10% woli odebrać swój
zakup w sklepie, natomiast niecałe 5% woli udać się do innego punktu odbioru
albo na placówkę pocztową. Do punktu odbioru najchętniej wybierają się
Estończycy (33,9%) oraz Finowie (21,7%), natomiast na Cyprze bardzo popularny
jest odbiór w placówce pocztowej (48,5%). Co więcej, na Cyprze odbiór w placówce
jest najchętniej wybieraną opcją , częściej niż zamówienie produktu do domu.
Ponadto Skandynawowie (Norwegia, Islandia, Szwecja, Finlandia), Bałtowie
(Łotysze, Estończycy) oraz Cypryjczycy są najbardziej skłonni odebrać zamówiony
produkt CBEC w innym miejscu niż miejsce zamieszkania/pracy. Wynika to
z faktu rozporoszenia zabudowy (Finlandia, Szwecja, Islandia, Norwegia), dzięki
czemu dostarczenie przesyłki do innego punktu jest szybsze, wygodniejsze i tańsze
dla konsumenta.

Źródło: Eurostat
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USA
• Amerykanie mają przeświadczenie, że w USA można dostać wszystkie produkty,
których poszukują
• Jeżeli Amerykanie decydują się na zakupy CBEC, to szukają przede wszystkim
odzieży, książek oraz oprogramowania
• Mimo dużego obrotu handlowego z Japonią nie widać tego w zakresie
zakupów przez Internet między tymi krajami

54% eKupujących w USA dokonało w przeszłości przynajmniej jednego zakupu
transgranicznego. Póki co jest to największy rynek dla CBEC (który, w szybkim
tempie, doganiają Chiny). Analitycy przewidują, że w 2018 roku prawie 42 miliony
Amerykanów wyda na towary zagraniczne w eCommerce ponad 40,5 miliarda
dolarów.

wydadzą Amerykanie
na zakupy za granicą

SKĄD AMERYKANIE ZAMAWIAJĄ TOWARY ZA GRANICĄ?

Dlaczego Amerykanie kupują poza USA?
Prawie połowa z Amerykanów (49%) decyduje się na zakupy CBEC z uwagi na niższą
cenę za granicą (49%) oraz niedostępność produktów w Stanach Zjednoczonych
(43%). Niemniej można zauważyć, że wśród Amerykanów pokutuje przekonanie,
że ich kraj w pełni wyczerpuje ich potrzeby (43%), dlatego nie wybierają zakupów
cross-border. W związku tym notuje się bardzo niski współczynnik konsumentów,
którzy zakupów dokonują wyłącznie za granicą (2% kupujących).

Co kupują Amerykanie?
Podobnie jak w Europie, Amerykanie decydują się najczęściej na zakup za granicą
odzieży (31%), książek/video/gier (22%), oprogramowania komputerowego (16%),
zabawek (15%) oraz produktów dla zdrowia i urody (14%).
Źródło: US Passport 2016. Cross-Border Trading Report
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Chiny

PRZEWIDYWANA DYNAMIKA CHIŃSKIEGO RYNKU CROSS-BORDER

• Uśpiony smok, który podwoi wartość CBEC w ciągu 2-3 lat
• Mieszkańców Chin do zakupu cross-border najłatwiej skłonić zapewniając
wysoką jakość
• Chińczycy wierzą, że produkty z zagranicy (nawet jeśli są dostępne w ich
kraju) mają wyższą jakość i spełniają wysokie normy bezpieczeństwa

Cross border w Chinach przeżywa prawdziwy rozkwit. Od 2014 roku import i eksport
produktów eCommerce stanowił 17% ogólnej wymiany handlowej Chin, wart blisko
450 miliardów dolarów. Do 2018 roku może to być nawet 990 miliardów dolarów.

Dlaczego Chińczycy kupują towary za granicą?
Wśród Chińczyków nadal pokutuje stereotyp, że produkty wytwarzane w Państwie
Środka charakteryzują się niższą jakością i są podrobionymi odpowiednikami
produktów zagranicznych. Taki powód wskazuje 70% Chińczyków, którzy
zdecydowali się na CBEC. 2/3 chińskich kupujących spodziewa się lepszej jakości
zakupionego produktu z zagranicy. Wyżej wśród wskazań lokuje się tylko konieczność
nabycia produktu niedostępnego w ich kraju.

Co i gdzie najczęściej kupują Chińczycy?
Najczęściej Chińczycy decydują się na zakupy w Hong Kongu (68% kupujących
w Hong Kongu to mieszkańcy kontynentalnej części kraju), Brazylii i USA.
W związku ze wzrostem klasy średniej, rośnie też wartość dokonywanych przez
nią zakupów. Kupują przede wszystkim ozdoby i akcesoria (43%), kosmetyki
i produkty dla urody (41%), a także produkty dziecięce (30%). Innymi popularnymi
kategoriami są elektronika, biżuteria i przedmioty do gospodarstwa domowego.
Źródło: 2016 China’s Cross-border Online Shoppers Report
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Sprzedawcy
• Najwięksi gracze, tacy jak Amazon czy Aliexpress, zdominowali CBEC
• Międzynarodowe marketplace’y są bramą dla małych i średnich
eSprzedających
• Prowadzenie sprzedaży CBEC prowadzi do uspójnienia, dotychczas
różnorodnej, polityki cenowej dla klientów z różnych krajów
• Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą skupić się na budowie wpływu na
rynkach regionalnych, mniej atrakcyjnych dla dużych graczy

„CZYSTE” SKLEPY INTERNETOWE

Żeby konsumenci mogli kupić towar za granicą, musi być ktoś, kto będzie
chciał im go sprzedać. Co roku liczba sprzedawców, którzy chcą sprzedawać nie
tylko w swoim kraju, systematycznie wzrasta, a ci najwięksi stają się jeszcze
więksi. Jak podaje raport UNCTAD, CBEC stanowi już jedną trzecią przychodu,
jaki generuje 10 największych graczy eCommerce na świecie. U niektórych ten
współczynnik potrafi przekroczyć nawet 40% (Amazon, Apple, eBay, cnova).

Kto sprzedaje za granicą?
Wśród sprzedawców CBEC można wyróżnić kilka typów przedsiębiorstw. Przede
wszystkim są to „czyste” sklepy internetowe, których główne źródło przychodów to tylko
sprzedaż Internetowa. Wśród nich dominują małe i średnie sklepy, a pośród największych
spółek CBEC takimi graczami są Amazon.
Drugą grupą są sprzedawcy, dla których Internet to dodatkowe źródło przychodów.
Rozwijają swoje strony, prowadzą sprzedaż przez Internet, ale główna sprzedaż odbywa
się tradycjnie, offline, w sklepach stacjonarnych marki (Walmart, Best Buy).
Inną grupą są przedsiębiorstwa, które balansują pomiędzy sprzedażą online i offline,
nie zaniedbując żadnej z nich. Przychody z tych dwóch kanałów sprzedaży nie różnią się
między sobą drastycznie (do nich można zaliczyć niemiecki Otto Group).
Źródło: Cross-Border E-commerce Barometr 2016
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Jak rozwija się cross-border wśród sprzedawców?
• Analitycy przewidują, że rynek cross-border będzie się rozwijać do 2020 roku
w tempie 27% rok do roku
• Największe bolączki z wejściem sprzedawców w cross-border wiążą się
z kwestiami administracyjnymi oraz prawnymi (cła, podatki)
• Unia Europejska pracuje nad strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, która
ma ułatwić sprzedaż w Internecie na terenie Unii Europejskiej

Rynek CBEC będzie się dynamicznie rozwijać. Jak prognozują analitycy, zakupy CBEC
w 2020 roku rosnąć będą w tempie 27% punktów procentowych rocznie.
To, czy tak się faktycznie stanie, w dużej mierze zależy od legislacji na poziomie
międzynarodowym i postępie w usuwaniu barier w CBEC. Kwestie te są w kręgu
zainteresowania wielu organizacji, m.in. OECD, Unii Europejskiej, Światowej
Organizacji Handlu czy Asia-Pacific Economic Cooperation.

W jaki sposób sprzedawcy Internetowi decydują się na
ekspansję zagraniczną?
Różnorodna jest również strategia, z jaką eSprzedający wkraczają na nowe rynki.
Część otwiera dedykowane dla poszczególnych krajów serwisy (Amazon, eBay,
Walmart). Inni prowadzą sieć różniących się nazwą brandów (Rakuten, Otto
Group, Mall w Słowenii). Odrębną strategię obrała Alibaba, która podzieliła marki
w zależności od grupy, do której jest kierowana. I tak JD.com jest przeznaczony
przede wszystkim dla chińskich konsumentów, Aliexpress, dostępny w 15 językach,
skierowany jest do konsumentów zagranicznych, Tmall pozwala zagranicznym
sprzedawcom na wejście na rynek chiński, natomiast Alibaba odwrotnie –
dedykowana jest dla chińskiego biznesu chcącego rozpocząć przygodę z CBEC.
Źródło: Opracowanie własne
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Co hamuje sprzedawców przed ekspansją międzynarodową?
Wbrew pozorom, rozszerzenie rynku zbytu dla swoich produktów nie zawsze jest
rzeczą pożądaną przez sprzedawców. Uwidocznia się to w, powszechne stosowanym,
mechanizmie geoblokowania w Internecie. Uniemożliwia on, na podstawie numeru
IP, dokonanie zakupów przez osoby spoza kraju (wszystkich lub wybranych)
sprzedawcy. Według badań Komisji Europejskiej korzysta z niego 38% sprzedawców
internetowych. Wiąże się to z problemami i barierami, jakie napotykają eSprzedawcy
w momencie, kiedy chcą wejść w CBEC.
Przedsiębiorcy, którzy byli badani przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju), najczęściej wskazywali na następujące bariery, które uniemożliwiały lub
utrudniały im ekspansję na rynek międzynarodowy:
1. Wysokie koszty administracji celnej, jak i samej wysyłki, które szczególnie mocno
uderzają w małych i średnich przedsiębiorców.
2. Arbitralnie ustalane zasady dla importowanych towarów oraz bariery kwotowe
czy embarga stosowane na podstawie umów bilateralnych czy regionalnych.
3. Niewystarczająca ochrona własności intelektualnej, praw autorskich, znaków
towarowych i patentów.
4. Brak kapitału na sfinansowanie eksportu, jak również brak wiedzy i umiejętności
dotyczących możliwości sprzedaży zagranicznej.

Źródło: Digital Single Market Strategy
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Polska
• Polscy eSprzedawcy w znikomym stopniu są obecni na arenie
międzynarodowej
• W najbliższych latach można spodziewać się znacznej ekspansji polskich
sklepów za granicę
• Polscy eSprzedawcy nastawiają się przede wszystkim na rynki unijne
(niemiecki, brytyjski, francuski)
• Największymi barierami są brak know-how oraz wysokie bariery kosztowe

Wśród ponad 23 tys. sklepów internetowych, jakie działają w Polsce (dane
Sociomantic Labs), tylko 7% z nich osiąga przychody z tytułu sprzedaży produktów
do innych krajów (szczególnie do innych krajów UE).

Cross-border – istota biznesu czy dodatek?
Jednak dla zdecydowanej większości sprzedaż za granicę jest dodatkiem. Według
danych Eurostatu, ponad 80% eSprzedających z Polski do innych krajów Unii nie
osiąga z tego źródła więcej niż 25% swojego przychodu. Podobnie rzecz ma się
w przypadku sprzedaży poza teren Unii Europejskiej. Co więcej, żadne z badanych
przedsiębiorstw nie zadeklarowało, żeby sprzedaż poza UE stanowiła więcej niż
75% ich przychodów.
O czym to może świadczyć? Polscy przedsiębiorcy boją się wychodzić poza własne
podwórko. Rynek polski jest dla nich na tyle duży, że nie myślą o swoim biznesie
w kontekście globalnym. Wysoki odsetek przedsiębiorstw, u których sprzedaż
transgraniczna stanowi mniej niż 25% przychodów, może świadczyć o dwóch
zjawiskach: albo sklepy dopiero rozpoczęły swoją przygodę z zagranicznymi
rynkami albo (niesłusznie) traktują cross-border „po macoszemu” (wskutek braku
chęci, wiedzy lub umiejętności).

Źródło: Eurobarometr 413

24

W którą stronę spoglądają polscy sprzedawcy internetowi?
Jeżeli polscy eSprzedawcy decydują się na CBEC, to najczęściej wchodzą na rynek
niemiecki, brytyjski i francuski. Warto zauważyć, że w tych państwach istnieje
znacząca mniejszość polska. Oznaczałoby to, że polskie sklepy internetowe nie
starają się budować swojej marki wśród zagranicznych klientów, tylko chcą dotrzeć
przede wszystkim do polskiej imigracji zarobkowej. Podobnie wyglądają kierunki
poza Unię Europejską. Tutaj prym wiodą Stany Zjednoczone, kraje EFTA (Szwajcaria,
Norwegia, Islandia) oraz Kanada.

KIERUNKI EKSPANSJI POLSKICH SPRZEDAWCÓW

Czy polskie sklepy internetowe są zainteresowane sprzedażą
cross-border?
Pocieszający jest fakt, że 38% polskich eSprzedawców rozważa wejście w CBEC, co
sytuuje ich na 3. miejscu pod tym względem w UE (za Słowenią i Łotwą). Z drugiej
strony, 39% przedsiębiorców jest zadowolona z obecnej sytuacji i w ogóle nie
rozważa ekspansji międzynarodowej.
Obserwujemy dwie odmienne podstawy: sprzedawców świadomych, szykujących
się na zmiany i rozwój oraz tych, dla których lokalny rynek jest wystarczający i nie
widzą powodu do ekspansji. Postrzegając, jak dynamicznie skrócił się łańcuch
dostaw, czas dostarczenia produktu oraz jak wielcy gracze dostosowują się do
lokalnych rynków, taka postawa wydaje się być zaskakującą.

Źródło: Eurobarometr 413, materiały własne
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Co stanowi największe bariery dla polskich sklepów
internetowych?
Wśród największych bolączek polskich sklepów internetowych, które chcą wejść
w CBEC, zdecydowanie królują dwa aspekty: zbyt wysokie koszty wysyłki (71%)
oraz brak know-how (74%). Obawiają się również kosztów udzielenia gwarancji
i zwrotów (70%), jak i kosztów samego sporu z klientem (64%). Pozafinansową
barierą, która nie pozwala wypłynąć na międzynarodowe wody, jest brak znajomości
języka obcego (60%).
Trochę inaczej problemy z cross-border widzą ci, którzy już sprzedają za granicę.
Dla nich głównymi barierami, oprócz kosztów wysyłki (73%) i braku know-how
(48%), są również koszty sporów z klientami (47%) i kwestie różnych stawek
podatkowych (44%). Takie przedsiębiorstwa boją się również problemów
technologicznych, a mianowicie tego, że ich strona ładuje się zbyt wolno (41%).

i

Źródło: Eurobarometr 413, materiały własne
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Europa
• Na cross border w UE decydują się przede wszystkim firmy z branży
turystycznej i usługowej oraz duże, międzynarodowe korporacje
• W ciągu ostatnich dwóch lat sprzedawcy zanotowali wzrost przychodów
z zakupów dokonywanych przez zagranicznych konsumentów
• Europejscy sprzedawcy nastawiają się przede wszystkim na europejskie
rynki, w tym polski, w kontekście wprowadzenia przez UE Jednolitego
Rynku Cyfrowego
• Wchodząc w w handel transgraniczny sklepy internetowe w pierwszej
kolejności decydują się na przetłumaczenie strony oraz wejście na lokalne
marketplace’y

• Według wskazań Eurobarometru już prawie 15% sektora eCommerce
zaangażowanych jest również w sprzedaż CBEC

Źródło: Eurobarometr 413, materiały własne
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Kto decyduje się na cross-border w Europie?
Grupa przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 pracowników charakteryzuje
się najszerszym horyzontem, jeżeli chodzi o sprzedaż poza UE. Co najmniej
jedno na dziesięć kieruje swoją ofertę do USA, państw EFTA, Rosji, Chin,
Japonii czy innego państwa spoza Europy. Liczba państw, do których firmy
europejskie sprzedają swoje produkty, nie przekracza 10 (63%), w tym prawie
jedna trzecia nie decyduje się sprzedawać do więcej niż 5 krajów. Najbardziej
ekspansywni są ”multichannelowcy”, wśród których 28% sprzedaje swoje
produkty do ponad 20 krajów.

zdecydowały się na CBEC, przychody z zagranicy nie przekraczają 20%, a dla ponad
połowy nie jest to więcej niż 10%.
61% przedsiębiorstw uważa, że jest już gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne.
W największym stopniu są to ”multichannelowcy” (68%) oraz sklepy internetowe
(64%).

Do ekspansji CBEC najbardziej skłonne są duże przedsiębiorstwa oraz
najmłodsze, które powstały po 1 stycznia 2014 roku (46% z nich planuje
sprzedaż transgraniczną). Ponad 80% przedsiębiorstw zatrudniających
powyżej 250 pracowników jest gotowych, albo ma w planach, ekspansję na
zagraniczne rynki. Podobnie sytuacja przedstawia się wśród przedsiębiorstw
między 11, a 100 pracownikami (80%). Natomiast prawie 1/3 najmniejszych
i średnich przedsiębiorstw jest niezainteresowana jakąkolwiek ekspansją CBEC.
Wolumeny większości eSprzedawców (64%), którzy decydują się na
sprzedaż zagraniczną, zamykają się w granicach 10 tys. przesyłek rocznie.
Najtrudniej tę barierę pokonują sklepy, dla których sprzedaż internetowa jest
dodatkowym, a nie głównym, kanałem sprzedaży, ponieważ w ten kanał nie
są inwestowane największe zasoby przedsiębiorstwa. Najłatwiej tę barierę
pokonują ”multichannelowcy”, wśród których 60% nadaje powyżej 10 tys.
przesyłek rocznie (dla porównania: dla sklepów internetowych to jest 33%,
wśród Sprzedawców zaledwie 20%).
Należy zauważyć, że w przypadku firm europejskich CBEC jest nadal
marginesem, jeśli chodzi o przychody. Dla ¾ przedsiębiorstw, które
Źródło: Cross-Border E-commerce Barometr 2016
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Czy cross-border się opłaca?
W ciągu ostatnich dwóch lat ponad połowa badanych przez Ecommerce Foundation
firm zanotowała wzrost sprzedaży transgranicznej o ok. 10%. Tylko 9% przedsiębiorstw zadeklarowało, że wpływy z zakupów transgranicznych w ciągu dwóch lat
spadły.
Najchętniej na sprzedaż transgraniczną decydują się przedsiębiorstwa z sektora
turystycznego (32,5%) oraz usług (17,9%), które są częścią międzynarodowego
koncernu (20,5%). Dominują w niej nieduże przedsiębiorstwa, zatrudniające do 10
osób (68%).

W jaki sposób firmy wkraczają w cross-border w eCommerce?
Najczęściej wybieraną metodą ekspansji CBEC jest sprzedaż bezpośrednia z kraju
pochodzenia (za pomocą strony Internetowej w innym języku) – ten sposób jest
wybierany przez 70% przedsiębiorstw. Spowodowane to jest wygodą w zarządzaniu
sprzedażą, większą niż oferowanie produktów poprzez zagraniczne marketplace’y
czy we współpracy z lokalną marką. Dlatego tak istotne dla europejskiego
eCommerce jest jak najszybsze zakończenie prac przez Komisję Europejską nad
Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, który ujednolici i ułatwi sprzedaż transgraniczną
w obrębie Europy.
Za najbardziej wymagające rynki uważane są rynki: francuski, brytyjski, austriacki,
włoski i hiszpański. O ile przypadek francuski czy brytyjski wydaje się być zrozumiały
(duże, rozwinięte rynki eCommerce, wysokie bariery wejścia, specyfika rynku),
o tyle obecność Austrii jest zaskoczeniem. Największą obawą dla sprzedawców
w związku z globalizacją rynku eCommerce jest postępująca rywalizacja ze strony
firm spoza UE.
Źródło: Digital Single Market Strategy
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Dokąd sprzedają europejskie sklepy?
Najczęściej sprzedaż transgraniczna odbywa się wewnątrz Unii (90% CBEC). Innymi,
popularnymi kierunkami sprzedażowymi są Stany Zjednoczone (20%) oraz kraje
EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia – łącznie 18%). Do Stanów Zjednoczonych
sprzedaż prowadzą przede wszystkim sprzedawcy towarów z branży odzieżowej
(21%), dekoracyjnej, zdrowie i uroda, elektronicznej oraz zabawkarskiej.

Czy cross-border jest trudny?
Decyzja o rozpoczęciu CBEC jest w Europie postrzegana jako trudna. Uważa tak 49%
przedsiębiorców. Najbardziej optymistyczni są w tym zakresie ”multichannelowcy”,
wśród których odsetek podmiotów postrzegających CBEC jako trudny jest najniższy
(39%), a jednocześnie ponad 1/5 twierdzi coś przeciwnego.
Największymi barierami dla eSprzedawców są: wysokie koszty dostawy towarów
(51%), koszty gwarancji i zwrotu towaru (42%) oraz koszty samego sporu z klientem (41%). Spore obawy generuje również stopień znajomości języka (39%) na obszarze Unii, która posiada 24 oficjalne języki.

i

Równie ważnym problemem są różnice prawne, występujące między krajami Unii.
Pomimo istnienia wspólnego rynku wciąż jest wiele kwestii, które państwa członkowskie regulują odrębnie, szczególnie w obszarze eCommerce. Do największych
bolączek zaliczane są kwestie polityki prywatności i ochrony danych osobowych,
praw konsumenckich oraz prawa umów.
Nie mniejszą barierą są różne stawki VAT dla produktów, występujące
w poszczególnych państwach UE. Wszak dostępna jest obecnie procedura mająca
na celu ułatwienie płacenia zagranicznego podatku VAT, ale z uwagi na swoje
skomplikowanie jest mało popularna wśród przedsiębiorców.

Źródło: Eurobarometr 413, materiały własne

30

Logistyka w cross-border
Logistyka jest fundamentalnym elementem eCommerce i, jak się okazuje, jedną
z największych barier powstrzymującą sprzedawców przed wejściem na zagraniczne
rynki. Jest to wynikiem znacznie wyższych kosztów przesyłek zagranicznych
czy braku transparentności kosztów i procesu (listów przewozowych, systemów
śledzenia, etc.) takich przesyłek u operatorów.
Wpływ na taką sytuację ma, m.in., nierówne traktowanie operatorów logistycznych
na różnych rynkach europejskich, brak działań analogicznych dla przesyłek
transgranicznych jak w przypadku roamingu w przypadku sektora telefonii
komórkowej, niejednolite standardy dotyczące listów przewozowych, interfejsów
czy gabarytów i wymiarów przesyłek. Unia Europejska od kilku lat stara się tę
sytuację uporządkować.
Problemem, który generują niejednolite zasady na rynku dystrybucyjnym, są
trudności ze zwrotami małych wolumenów (szczególnie dla ”multichannelowców”
jest to istotny problem, wskazuje na to prawie co czwarty z nich). Również relatywnie
długi czas dotarcia przesyłki do konsumentów (jeżeli nie są to przesyłki ekspresowe)
zniechęcają do wejścia w CBEC. Wśród innych problemów wskazywanych przez
przedsiębiorców są: brak systemów śledzenia, niejasne regulaminy i różne standardy
operatorów dotyczące bezpieczeństwa przesyłki.
Przedsiębiorstwa europejskie zauważyły już korzyści płynące z cross-borderu
i starają się trzymać w czołówce światowej sprzedaży elektronicznej. Jednak
bez wsparcia ze strony organów Unii Europejskiej istnieje obawa, że niedługo
rynek północnoamerykański oraz azjatycki oddali się na tyle, że Europa stanie się
marginesem CBEC.

się, żeby
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CASE STUDY
Wejście na rynek zagraniczny może wydawać się
trudne, ale nie jest niemożliwe. Udowodniło to już wiele
polskich firm, które wysyłają produkty za granicę oraz
zagranicznych, które inwestują w Polsce.
Zapytaliśmy kilka z nich o ich perspektywę inwestowania
w cross-border. Część jest dopiero na początku drogi do
podbicia zagranicy, inne mogą się pochwalić sukcesem
już teraz.
Zadaliśmy im kilka pytań dotyczących tego, dlaczego
w ogóle zdecydowali się na sprzedaż cross-border,
jak rozpoczynali ekspansję, które kierunki uznali za
interesujące oraz jakich błędów by uniknęli. Zapytaliśmy
ich również o bariery, które ich zdaniem, w najmocniejszy
sposób hamują rozwój sprzedaży transgranicznej.
Ich różnorodna praktyka cross-border w eCommerce
pozwala na przyjrzenie się zagadnieniu z różnych
perspektyw, odpowiednich dla różnych typów
przedsiębiorstw.
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Mr Gugu and Miss Go
Nasza marka została bardzo ciepło przywitana na
polskim rynku i jej popularność zaczęła wykraczać poza
granicę kraju.
Po ugruntowaniu swojej pozycji w Polsce zaczęliśmy
zaglądać na rynki europejskie, przede wszystkim Niemcy,
Włochy oraz Francję. Uczestniczyliśmy w licznych targach
modowych, które pozwoliły nam rozeznać się w rynku
i to był nasz pierwszy krok w międzynarodowej ekspansji
marki. Po zaskakująco dobrym przyjęciu naszych
ubrań rozpoczęliśmy proces wchodzenia na pozostałe
rynki europejskie oraz światowe. Na dzień dzisiejszy
nasza marka, oprócz Europy, jest obecna na rynkach
amerykańskich, japońskich oraz australijskich.
Mr. Gugu & Miss Go szyje bardzo specyficzny rodzaj
produktu i jest to odzież typu fullprint. Na różnych
fasonach, jak np. bluza czy t-shirt, wykonywany jest
nadruk na całej powierzchni metodą sublimacyjną.
Wiedzieliśmy, że nasz unikatowy produkt z pewnością
trafi w gusta młodych ludzi, lecz nie spodziewaliśmy
się, że popularność produktu nabierze takiej prędkości,
zwłaszcza po wejściu na zagraniczne rynki. Dziś ubrania
marki Mr. Gugu & Miss Go, dzięki prowadzeniu sprzedaży
oraz wysyłki cross-border, docierają w każdy zakątek
świata.

ma dopracowanego procesu śledzenia paczek, kiedy
już opuszczą granicę kraju. Taki brak kontroli rodzi
niepokój, zwłaszcza, że nie jesteśmy w stanie udzielić
konkretnych informacji klientowi. Współcześni klienci
są już przyzwyczajeni, że nowa technologia pozwoli im
oszacować dokładną godzinę kiedy listonosz czy kurier
zapuka do drzwi.
Przy samym wejściu na rynek na pewno problemem jest
przeprowadzenie dokładnego researchu przy wyborze
dostawcy oraz dopracowanie wewnętrznego systemu
logistycznego. Jeśli bylibyśmy świadomi początkowych
błędów oraz trudności to po ich wyeliminowaniu na
pewno zdarzyłby się inne. Myślę, że właśnie dzięki
tym początkowym błędom jesteśmy w stanie stale
dopracowywać proces wysyłki.

Mr. Gugu & Miss Go to marka odzieżowa, która
powstała w 2011 roku w Bielsku-Białej.
Zajmuje się produkcją odzieży typu fullprint.
Ideą marki jest przełamywanie utartych
schematów i wzorców w świecie mody.

W dużym skrócie - rzeczywistość zdecydowanie
pozytywnie nas zaskoczyła i przekroczyła nasze
oczekiwania.
ŁUKASZ DYSZLEWSKI – specjalista ds. social media,
Mr Gugu and Miss G

Myśląc o barierach w ekspansji na rynki zagraniczne
na pierwszą myśl na pewno nasuwa się fakt, że nie

33

ENDEceramics
Naszym głównym celem było dotarcie do szerokiego
odbiorcy i tym samym dzielenie się naszym zamiłowaniem
do porcelany. Polski design ma się czym chwalić. Wszystko
zaczęło się od tego, że w trakcie studiów, zainspirowana
łatwością, z jaką można sprzedawać produkty w internecie,
wystawiłam projekty porcelanowych filiżanek w sklepach
internetowych: etsy.com oraz pakamera.pl. Okazało się,
że cieszą się dużą popularnością. Zaledwie w ciągu kilku
miesięcy zamówienia na gięte porcelanowe filiżanki na trzech
nóżkach zaczęły napływać z Polski i całego świata, zwłaszcza
ze Stanów Zjednoczonych.
Każdy artysta walczy o widoczność na rynku. Są na to różne
sposoby. My, zainspirowani łatwością, z jaką sprzedaje się
sztukę poprzez internet, znaleźliśmy miejsca, w których
chcieliśmy się pojawić. Ważne jest, aby przedmioty, które
projektujemy i wykonujemy, mogły trafić do szerokiego
grona amatorów pięknych rzeczy, zarówno w Polsce, jak i na
świecie. Dlatego nasze produkty są dostępne w popularnych
sklepach internetowych z designem, np. pakamera.pl,
dawanda.com oraz w międzynarodowym serwisie etsy.com.
Nasz sklep na etsy.com został polubiony przez kilka tysięcy
ludzi. Co więcej, nasze projekty były bardzo pozytywnie
oceniane i komentowane. Były to dla nas niesamowite
emocje i przeżycie oraz ogromna motywacja do pracy.
Etsy.com to platforma, globalny sklep, który jest przyjazny
i otwarty dla ludzi na całym świecie. Nie ma granic, a tych
nigdy nie chcieliśmy poczuć.

i Nowej Zelandii. Kilka razy w ciągu roku odwiedzamy
targi wzornictwa, takie jak Targi Rzeczy Ładnych, Wzory
Warszawskie Targi Design`u, WrocLove Design i kilka innych.
Wszystkie wspomniane wyżej kierunki świata pojawiły się
bez naszego większego udziału. Nasz klient sam się „ujawnił”.
Każdy, robiąc coś po raz pierwszy popełnia błędy. Źle
wypełnione druki, kontrole, pomyłki w zapisach – to wszystko
jest naturalne, zdarza się zawsze, kiedy pojawia się stres,
a niewiedza blokuje naturalną zdolność logicznego myślenia.
W krótkim czasie musieliśmy wdrożyć się w większą
produkcję, logistykę, sprzedaż produktów i prowadzenie
firmy. Na początku zamówienia były niewielkie, ale od
jakiegoś czasu notujemy zamówienia hurtowe, które dają
nam mocno w kość.
To zabawne, mieć świadomość, że ludzie wychowani
w zupełnie innej kulturze, tysiące kilometrów stąd, mogą
się jednoczyć poprzez poczucie estetyki, zamiłowanie do
porcelany.

ENDE to studio założone przez Natalię Gruszecką
i Jakuba Kwarcińskiego – projektantów
i absolwentów ceramiki na Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, w 2012 roku. Firma
zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem
współczesnych wyrobów porcelany użytkowej.
ENDE produkuje lokalnie w swojej manufakturze
i sprzedaje na rynkach globalnych. Projekty
tworzone przez ENDE to przedmioty codziennego
użytku, które łączą funkcjonalność, oryginalną,
estetyczną formę oraz wysokiej jakości,
luksusowe materiały.

NATALIA GRUSZECKA – współzałożycielka firmy,
projektantka

Obecnie nasze produkty sprzedawane są w Europie, Stanach
Zjednoczonych, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz Australii
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Trusted Shops
Budowa zaufania do sklepu internetowego to wyzwanie,
przed którym stają firmy na każdym rynku e-commerce.
Brak fizycznego kontaktu ze sprzedawcą sprawia, że
konsumenci poszukują innych potwierdzeń rzetelności
sklepu. Dlatego bezpieczne zakupy z Trusted Shops są
doceniane przez kupujących z różnych krajów Europy.
Polska branża e-commerce odnotowuje wysoki poziom
wzrostu. Według prognoz Boston Consulting Group
(BCG) obroty w handlu internetowym osiągną w 2016 r.
poziom 45 miliardów złotych (około 11 miliardów euro).
Oznaczałoby to wzrost o około 20% w stosunku do roku
ubiegłego.
Po przeprowadzeniu badań rynkowych, które
potwierdziły, że Polacy chętnie skorzystaliby z naszych
produktów, rozpoczęliśmy współpracę z polskim country
managerem z doświadczeniem w branży i bardzo
dobrą znajomością polskiego rynku e-commerce. Każdy
rynek lokalny rządzi się swoimi prawami, dlatego
także i podczas wprowadzania naszych produktów do
Polski postanowiliśmy skorzystać z wiedzy lokalnego
managera. Odegrał on kluczową rolę w budowaniu
lokalnych struktur firmy oraz nawiązaniu współpracy
z partnerami takimi jak dostawcy oprogramowania
integrujący nasze rozwiązania. Ważny był dla nas
także wybór odpowiedniego zespołu. Zależało nam na
osobach z doświadczeniem, które nie boją się nowych
wyzwań i projektów. Ich pomysły i zaangażowanie były
siłą napędową rozwoju naszego przedstawicielstwa.

Polski rynek nie dorównuje jeszcze wprawdzie obrotami
rynkom zachodnim takim jak Wielka Brytania, Niemcy
czy Francja, ale nie zwalnia tempa, pozostając jedną
z atrakcyjniejszych lokalizacji na rozwój ekspansji
w Europie. Potwierdza to m.in. wejście do Polski wielu
zagranicznych firm prowadzących sklepy internetowe
takich jak CEWE (Fotojoker) czy Redcoon. Obserwujemy
także wzrost standardów, zgodnie z którymi prowadzone
są polskie e-sklepy.
Wchodząc do Polski, mieliśmy już doświadczenie zebrane
podczas ekspansji na innych rynkach europejskich,
trudno więc mówić o poważnych trudnościach.
Dopasowania wymagały natomiast niektóre elementy
naszych usług. Okazało się np., że ze względu na kary
za klauzule niedozwolone w regulaminach nakładane
na sprzedawców internetowych przez UOKiK dużym
powodzeniem cieszą się w Polsce produkty prawne.
Dlatego rozwijaliśmy je lokalnie, dodając m.in.
możliwość pobrania dopasowanego do indywidualnych
potrzeb sprzedawcy regulaminu z polityką prywatności
i aktualizacjami na wypadek zmian prawa. Oczekiwania
sprzedawców i konsumentów cały czas zresztą ewoluują,
dlatego staramy się zmieniać razem z nimi i stale rozwijać
nasze produkty.

jego realia, m.in. sprawdzić, czy znajdziemy na nim
odpowiednią grupę docelową, i jak najlepiej do niej
dotrzeć. W przeciwnym razie inwestycja w ekspansję
może okazać się nietrafiona.
DAVID CHAU - Executive Director Key Accounts, Trusted
Shops

Trusted Shops od lat pomaga europejskim
e-sprzedawcom w budowie zaufania do
ich sklepów. Potwierdzający jakość obsługi
znak jakości, gwarancja zwrotu pieniędzy
i opinie Trusted Shops pozwalają przekonać
potencjalnych klientów o rzetelności sklepu,
ograniczyć wskaźnik porzuceń strony i zwiększyć
sprzedaż.

Problemy pojawiają się najczęściej, jeśli przedsiębiorca
nie dokonał wcześniej analizy rynku, na który chce
wprowadzić swoje produkty. Trzeba dobrze poznać
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Zapalgo
Od początku działalności nastawiamy się głównie na
eksport. Wiąże się to z szeregiem czynników, ale przede
wszystkim chcemy dotrzeć do jak największej ilości
klientów. Polska jest dla nas nadal krajem na dorobku,
ceny są u nas wysokie względem zarobków. Przekłada
się to na wybory konsumentów - wolą kupić samochód,
spłacić kredyt na mieszkanie lub pójść do restauracji, niż
kupić do domu nową, designerską lampę.
A takie właśnie są nasze produkty - wysokiej jakości,
skomplikowane, ręcznie robione, na indywidualne
zamówienie, co wiąże się z ich wysoką ceną.
Wysoką w porównaniu do lamp z marketów czy Ikei,
natomiast jak na standardy zachodnie, czy USA, nasze
ceny są umiarkowane. I właśnie dlatego na rynkach
zagranicznych możemy śmiało konkurować i odnosić
sukcesy.
Nasze pierwsze kroki eksportowe stawialiśmy po
prostu w Internecie - sprzedawaliśmy przez portale
typu DaWanda, Etsy, MyBaze. W tej chwili nasza
sprzedaż idzie w 90% na zachód. Później, w ramach
dofinansowania z programu Wystawiajmy się! Instytutu
Adama Mickiewicza, pojawiliśmy się na targach Maison &
Objet w Paryżu. Oczekiwaliśmy większej ilości kontaktów
z ludźmi z branży - dystrybutorami, lokalnymi galeriami,
dużymi, sieciowymi klientami. Było tego mniej, niż
zakładaliśmy, więcej pojawiało się ludzi przypadkowych,
ale może to być specyfika targów, na których byliśmy.

Na samo dotarcie do klienta potrzeba dużo środków:
na reklamy, pracę z dystrybutorami, artykuły prasowe,
zaistnienie na rynku. W tej chwili nie mamy tak dużych
środków, żeby sobie na to pozwolić, więc nasza ekspansja
jest na razie na małą skalę. Poza tym dystrybutorzy
żądają zazwyczaj rabatów rzędu 50-70% ceny netto, co
przy naszych niedużych marżach jest po prostu bardzo
ciężkie do przełknięcia. Na tak duże rabaty mogą sobie
pozwolić ogromni dostawcy produkujący w Chinach,
ale nie mała, polska firma ręcznie wytwarzająca lampy
i meble w Polsce.
Dużym problemem jest również wysyłka przedmiotów,
a właściwie jej ceny. Większość rzeczy mamy tak
zaprojektowanych, żeby mieściły się do standardowych
paczek. Dotąd wysyłaliśmy zamówienia głównie przez
różne firmy kurierskie.
Obecnie zastanawiamy się nad wyborem modelu sprzedażowego – czy prowadzić sprzedaż przez dystrybutorów, czy raczej wychodzić z ofertą bezpośrednio do
klienta. Jest to obecnie nasz główny temat rozważań i tu
możemy popełnić najwięcej znaczących błędów.

Zapalgo to młoda polska firma produkująca
designerskie lampy, meble i dodatki. Tematem
przewodnim ich projektów jest miedź oraz
łączenie jej z czystymi, podstawowymi
elementami – drewnem, ceramiką, betonem
i stalą. Większość ich produktów utrzymana
jest w duchu industrialno-loftowym, surowym,
ale z dużym naciskiem położonym na detal
i precyzyjne wykończenie.

MACIEJ PAPIŃSKI – współzałożyciel Zapalgo
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Spox Sox
Od samego początku działalności chcieliśmy, aby Spox
Sox stały się marką międzynarodową. Ekspansja na
kolejne rynki zagraniczne jest dla naszej firmy dużą
szansą na rozwój, ale również doskonałą okazją na
promocję polskich produktów na świecie.
Rozpoczynając ekspansję na inne rynki z jednej strony
wiedzieliśmy, jaki potencjał drzemie w sprzedaży
zagranicznej, z drugiej jednak zdawaliśmy sobie
sprawę z silnej konkurencji, nie tylko ze strony bardziej
rozwiniętych od nas marek, ale również ze strony tanich,
gorszych jakościowo, skarpet z Chin. Dlatego bardzo
spokojnie podeszliśmy do ekspansji międzynarodowej,
a nasze oczekiwania były dość konserwatywne.
Postawiliśmy na jakość produktu wytwarzanego
w Polsce i unikalne wzornictwo naszych skarpet.
W połączeniu z rozsądnym podejściem do marketingu,
przyniosło to efekty. Szybko zostaliśmy zauważeni
w krajach niemieckojęzycznych, a następnie w innych
krajach europejskich, USA, Kanadzie i innych, a poziom
sprzedaży w pierwszych miesiącach przerósł nasze
najśmielsze oczekiwania.
W sprzedaży zagranicznej nie skupiamy się na jednym
konkretnym kraju. Staramy się działać globalnie. Mamy
grono zadowolonych klientów w Europie Zachodniej,
Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Z sukcesem sprzedajemy
również do USA, Kanady czy Australii, gdzie dużą
popularnością cieszą się nasze skarpety z motywem
ptaka i owocu kiwi. Najbardziej egzotycznym miejscem,

do którego wysłaliśmy nasze skarpety, był karaibski
archipelag wysp Turks i Caicos.
Pierwszym krokiem w naszej ekspansji zagranicznej
było uruchomienie strony internetowej w wersji
angielskiej oraz wprowadzenie naszych skarpet na
zagraniczne platformy sprzedażowe. Niezbędna była
również komunikacja z klientami w ich ojczystym języku.
Znajomość języka angielskiego to za mało, dlatego
w szybkim tempie musieliśmy podszkolić niemiecki
czy też hiszpański. Na początku naszą główną grupę
odbiorców stanowili klienci detaliczni z różnych krajów,
jednak z czasem udało nam się rozpocząć współpracę
z osobami prowadzącymi butiki i sklepy stacjonarne,
które chciały sprzedawać Spox Soxy u siebie.
Do tej pory udawało nam się uniknąć poważnych porażek
w naszej sprzedaży zagranicznej. Jednak nikt nie jest
nieomylny i nam również przytrafiło się kilka błędów.
Gdybyśmy mogli coś zmienić, to wcześniej zaczęlibyśmy
weryfikować adresy dostawy podawane przez
zagranicznych klientów. Wydawałoby się, że zamawiając
towar online, zwłaszcza z innego kraju, klient zadba o jego
poprawność. Nic bardziej mylnego, a przecież przesyłka
z błędnym adresem nie dotrze do adresata, tylko wróci
do nas z drugiego końca świata po kilku tygodniach.
W przypadku polskich adresów sprawa jest dość intuicyjna
i od razu wiadomo, czy nie brakuje w nim numeru domu
lub kodu pocztowego, jednak w przypadku adresów
zagranicznych, zwłaszcza w egzotycznych miejscach, nie
jest to takie oczywiste.

Dla firm zaczynających swoją przygodę z handlem
cross-border, nawet gdy odniosły już sukces w Polsce,
problematyczne może być przebicie się do świadomości
konsumentów w nowych krajach. Nie jest proste
zrozumienie, nierzadko innych, potrzeb odbiorców,
czy dostosowanie się do realiów rynkowych w innych
krajach. W przypadku skarpet Spox Sox wspomnieć
możemy chociażby o innym systemie rozmiarów
w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii i USA. Proces
eksportu towarów z Polski poza UE wymaga również
sporo dokumentacji i wiedzy formalnej. Nie bez
znaczenia jest również koszt wysyłek zagranicznych,
znacznie wyższy niż wysyłek krajowych. Na szczęście
klienci zwracają uwagę również na inne aspekty. My
postawiliśmy na najwyższą jakość produkcji w Polsce
- każdą parę skarpet Spox Sox oznakowujemy etykietą
z napisem „zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce”.
Jesteśmy dumni, że możemy promować polskie produkty
za granicą.
KONRAD FAJFEREK – współzałożyciel marki Spox Sox

Spox Sox to marka kolorowych skarpet,
zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce.
Skarpety zostały stworzone z myślą o najbardziej
wymagających klientach, którzy cenią sobie
wysoki komfort użytkowania, szukają sposobu na
pokazanie swojej kreatywności i indywidualizmu
w ubiorze.
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Chocolissimo
W Polsce marka chocolissimo od 12 lat jest liderem na
rynku czekolady w Internecie. Zdecydowaliśmy się na
wejście na pozostałe rynki europejskiej, aby zwiększyć
zasięg naszej sprzedaży oraz móc docierać do nowych
odbiorców czekolady premium. Jesteśmy obecni
w Polsce, Niemczech, Francji, Czechach, Rumunii, na
Słowacji i Litwie. Wejście na kolejne rynki odbywało
się etapami. Główne znaczenie wyboru rynków miał
potencjał nabywczy danego kraju oraz jego bliskość
związana z logistyką i dostawą zamówień. Konkurencja
na danym rynku nie miała wpływu na nasze decyzje.
Chocolissimo oferuje swoim klientom unikalne
możliwości personalizacji czekoladowych produktów,
ponadto nasze sklepy internetowe mają prawdopodobnie
najszerszy asortyment wśród sklepów z czekoladą.
Wejście na dany rynek wiązało się z uruchomieniem
dedykowanego sklepu internetowego, który, w większości,
składa się na każdym rynku z tych samych produktów.
Każdy ze sklepów dostosowywany jest do wymagań
lokalnych, które są optymalne dla danego kraju.
Implementujemy lokalne metody i systemy płatności,
korzystamy z lokalnych sposobów dostaw – wszystko to
wymaga odpowiedniego przygotowania i znajomości
rynku, ale z punktu widzenia konsumenta te rzeczy mają
często fundamentalne znaczenie. Ciężko, przykładowo,
oferować płatność za pobraniem na rynku niemieckim
lub zrezygnować z tej metody płatności na rynku czeskim.
Konsumenci mają różne upodobania i trzeba się do nich

dostosować. Wszystkimi etapami ekspansji zajmują
się w chocolissimo specjaliści e-commerce z danych
rynków (native-speakerzy). Po uruchomieniu sklepów
i ich przetestowaniu zaczęliśmy działania marketingowe,
które pozwalają nam docierać do nowych klientów.
Przy kolejnych ekspansjach nauczyliśmy się jednego
– jeśli nie mamy doświadczenia na danym rynku, nie
powinniśmy za wszelką cenę ograniczać naszego projektu
w czasie i uruchamiać sprzedaży pod presją deadline’ów.
Należy zacząć od tematów, które potencjalnie zajmą
najwięcej czasu (umowy z bankami, kurierami, serwisami
płatności, inne), aby równolegle móc prowadzić własne
przygotowania.
W naszym biznesie problemy przekuwamy w wyzwania.
Chcemy, żeby chocolissimo było liderem nie tylko na
rynku czekolady, ale również rozwiązań e-commerce.
W biznesie czekoladowym największym wyzwaniem jest
dostawa produktów na odległość. Czekolada wymaga
przechowywania w odpowiedniej temperaturze, nie
lubi skoków temperatury i jej dostawa na drugi koniec
Europy w okresie letnim jest prawdziwym wyzwaniem.
Dodatkowo, nasze produkty często zamawiane są na
prezent i gdy klient we Francji kupi czekoladowego
pantofelka, albo samochód z czekolady – wymaga, aby
przesyłka doszła do obdarowanej osoby w nienagannym
stanie. Ważna jest tutaj sprawna logistyka, oraz
doświadczenie w pakowaniu i zabezpieczeniu czekolady.
Ten proces jest z naszego punktu widzenia krytyczny,

dlatego kładziemy na niego największy nacisk po to, aby
adresat przesyłki był zachwycony naszymi czekoladkami
i z chęcią wszedł do sklepu chocolissimo, aby zapoznać się
z nasza ofertą.
Tak jak przy produkcji czekolady, tak i przy ekspansji na
rynki zagraniczne uważamy, że proces ten wymaga czasu
i cierpliwości, aby wykonać go bardzo dobrze. Stopniowo
udaje nam się budować oczekiwaną skalę, jednocześnie
optymalizując procesy towarzyszące w obszarze logistyki
i marketingu.
ADAM JANKOWIAK – E-commerce Manager,
Chocolossimo
Chocolissimo.pl to sklep internetowy
z najlepszej jakości ręcznie robionymi
pralinkami, czekoladowymi figurkami oraz
życzeniami ułożonymi z kostek belgijskiej
czekolady.
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Oponeo
Ekspansja międzynarodowa to naturalny etap każdej
zdrowo rozwijającej się firmy, która odnosi sukces
w kraju. Uznaliśmy, że posiadając know-how zbierane
latami oraz środki finansowe to najlepszy pomysł na
dalszy rozrost spółki.
Podbój rynków zagranicznych zaczynaliśmy w 2009 roku
od Niemiec, Włoch, Francji i Hiszpanii. Analizowaliśmy
poszczególne rynki pod kątem potencjału e-commerce
oraz rynku automotive. Nie bez znaczenia było także
pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów, których
wiedza pozwalała na utworzenie danego projektu.
Następne rynki były analizowane analogicznie do wyżej
wymienionych.
Przed przygotowaniem samego sklepu dokonywane
są analizy prawne, podatkowe, handlowe. Ważnym
elementem jest przygotowanie odpowiedniej oferty
produktowej, ustalenie warunków płatności i dostaw. Dla
przykładu, we Włoszech wprowadziliśmy opcję dostawy
w ciągu 48h oraz płatności przy odbiorze, co jest znacznie
trudniejsze w przypadku firm prowadzących handel
transgraniczny niż dla lokalnych sprzedawców.
Naszym założeniem było przeniesienie modelu i sukcesu,
jaki odnieśliśmy na polskim rynku, którego podstawą
było nie tylko przygotowanie kanału sprzedaży, ale też
udostępnianie kierowcom fachowych informacji i opinii
użytkowników. Proces budowania silnej pozycji na rynku

jest długotrwały, wymaga ciągłego ulepszania oferty
i reagowania na indywidualne potrzeby każdego rynku.
Jesteśmy w trakcie tego procesu.
Praca, którą włożyliśmy w przygotowanie się do
uruchomienia sprzedaży na każdym z rynków uchroniła
nas przed możliwymi, poważnymi błędami. Ponadto
zatrudniamy specjalistów, którzy stale weryfikują
ewentualne zmiany. Zdarza się, że zatrudniamy
osoby pochodzące z danego kraju lub takie, które
spędziły tam kilka lat, jest to oczywiście dodatkowym
atutem. Jednakże podstawowym kryterium, którym
kierujemy się zatrudniając specjalistów do obsługi
klienta zagranicznego jest znajomość języka obcego.
Dodatkowych umiejętności i fachowej wiedzy nasi
pracownicy nabywają już w trakcie pracy w OPONEO.
PL dzięki specjalistycznym, w tym produktowym
szkoleniom.

Grupa OPONEO.PL to internetowy dystrybutor
opon i felg, którego początki istnienia sięgają
roku 1999. Od wielu lat utrzymuje pozycję
lidera na rynku internetowej sprzedaży opon
w Polsce. Od oku 2009 firma uruchomiła
swoje pierwsze zagraniczne e-sklepy. Obecnie
Spółka posiada 13 serwisów internetowych dla
klientów zagranicznych.

Obecnie działamy głównie na terenie UE, co znacznie
ułatwia prowadzenie biznesu. Jednak istnieją odrębne
regulacje prawne jak i handlowe wewnątrz każdego
państwa oraz najróżniejsze nawyki konsumentów.
MONIKA SIARKOWSKA – rzecznik prasowy Oponeo
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Answear.com
Answear zdecydował się na ekspansję zagraniczną z wielu
przyczyn. Jedną z istotniejszych był fakt, że zaczęli się do
nas zgłaszać klienci - zarówno B2C, jak i B2B, z innych
krajów, co pokazało nam, że jest potencjał zagraniczny dla
naszego sklepu.
Rozwój za granicą pozwala też na upłynnienie towaru,
który w dużej ilości mamy na magazynie, a kierując nasze
produkty do szerszego grona odbiorców z Polski, jak
i innych krajów, obrót towarem jest szybszy. Biznesowym
uzasadnieniem jest to, że nie zwiększamy kosztów stałych,
a sprzedajmy na większą skalę. W krajach, w których
działamy, jak na przykład Czechy, biznes online jest
bardziej rozwinięty.
Obecnie działamy w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, na
Ukrainie i właśnie otworzyliśmy nowy rynek – Węgry. Póki
co, rynki te nie są nasycone, nie mamy dużej konkurencji.
Na wszystkie rynki towar dostarczamy własnym
transportem, a bliskość krajów sprawia, że logistyka jest
bardzo ułatwiona.
Na rynki zagraniczne wchodziliśmy w kolejności: Czechy
i Słowacja, Ukraina, Rumunia i Węgry. Zaczynamy
od zatrudniania native speakerów w centrali, którzy
odpowiadają za tworzenie contentu i działań
marketingowych. Ponadto wiemy, że trzeba działać
lokalnie, dlatego zatrudniamy w poszczególnych krajach
Country Managerów, jak i osoby odpowiedzialne za PR,
którzy znają swoje rynki najlepiej.

Początkowo zakładaliśmy, aby sprzedaż zagraniczna
stanowiła połowę naszego biznesu. Obecnie możemy się
pochwalić, iż w ostatnich miesiącach sprzedaż na rynkach
zagranicznych to ponad 50% biznesu Answear.
Tworzenie contentu do pierwszego sklepu zagranicznego
było czaso- i kosztochłonne, bowiem polegało na
tłumaczeniu długich opisów kilkudziesięciu tysięcy
produktów. W późniejszym etapie doszliśmy do hasłowych
opisów, które mogliśmy za pomocą automatycznego
systemu słowników w szybki sposób adaptować na kolejne
rynki.
Do najważniejszych problemów, jakie mogą się zdarzyć
podczas ekspansji międzynarodowej, należy zaliczyć
przede wszystkim brak znajomości rynku zagranicznego,
na który zamierzamy wejść , czy też robienie wszystkiego
siłami polskimi. Problemem dla niektórych może się
również okazać logistyka. Wchodząc na nowy rynek,
trzeba pamiętać o tym, że na każdym rynku klienci
nieco się od siebie różnią, dlatego tak ważne jest
dopasowanie produktów na poszczególne rynki. Trzeba
być przygotowanym na różne aspekty prawne czy też
dopasowywać działania do lokalnych świąt.

ANSWEAR.com – multibrandowy sklep odzieżowy
online, który powstał w 2010 roku i od razu
zdobył serce użytkowników i specjalistów branży
e-commerce, o czym świadczy wiele prestiżowych
nagród i certyfikatów. W ofercie sklepu
znajdują produkty ponad 200 najmodniejszych
marek z całego świata, m.in. odzież damską,
męską i dziecięcą, obuwie oraz akcesoria.
Wraz z rozwojem sklepu, ANSWEAR.com
wyszedł naprzeciw rynkom zagranicznym –
obecnie działa w 6 krajach: w Polsce, Czechach,
Rumunii, Węgrzech oraz na Ukrainie i Słowacji.

Anna Śliwińska - International Sales and Marketing
Manager Answear.com
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Mall.pl
Globalny wzrost liczby osób z dostępem do Internetu,
w połączeniu ze wzrostem zaufania konsumentów,
zapewnia idealne warunki rynkowe dla cross border
eCommerce. Dlatego też Mall – galeria handlowa
online od samego początku była budowana jako firma
międzynarodowa, o zasięgu globalnym i z tego powodu
w strategii rozwoju biznesu od początku uwzględniliśmy
międzynarodową ekspansję. Dziś Internet Mall Polska
jest częścią międzynarodowego podmiotu – Grupy Mall.
Zaczęliśmy od rynku czeskiego, który, notabene, nie
jest największym rynkiem w tym rejonie Europy, aby
następnie otworzyć się na rynku słowackim i węgierskim.
Jak się okazało, nasz słowacki country manager miał
także węgierskie korzenie, więc był to bardzo dobry punkt
zaczepienia w zrozumieniu mentalności węgierskich
e-konsumentów. W 2010 roku przyszedł czas na Polskę
i Niemcy. Kierowani przekonaniem, że Internet będzie
odgrywał coraz większą rolę w zarządzaniu relacjami
z klientami oraz mobile, w 2011 roku postanowiliśmy
skoncentrować się wyłącznie na rynkach Europy
Środkowej i Wschodniej. W tym regionie klienci mają
wiele wspólnych cech. Wyznaczyliśmy sobie też dalszy
kierunek rozwoju i pomimo, że musieliśmy zaakceptować
ryzyko straty, z perspektywy czasu widzimy, że była to
słuszna decyzja. Przeprowadziliśmy następnie dużą
akwizycję zagraniczną i wkroczyliśmy na rynki krajów
byłej Jugosławii (2011), zamykając równocześnie
niemiecką filię. W Słowenii powstało Mimovrste.com,
a rok 2016 był czasem wejścia na rynek chorwacki. Przed

nami następne “pierwsze kroki”. Dzisiaj działamy na 6
rynkach europejskich, a dynamiczny rozwój Grupy Mall
pokazuje, że holistyczne podejście do budowy relacji
z klientami i dogłębna znajomość specyfikacji rynku
danego kraju przynosi bardzo dobre efekty.
Nasza strategia rozwoju w dużej mierze opiera się o rynki
regionu CEE. W tej części Europy kraje mają dość podobną
historię, ale także mentalność i preferencje zakupowe.
Niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, że każdy
z tych krajów ma własną walutę, inny język, prawo
konsumenckie i obostrzenia prawne. Ważne jest dla
nas to, że w każdym kraju, w którym otwieramy naszą
firmę, biura, czy magazyny chcemy być firmą lokalną, ale
z globalnym wsparciem.
Największe oczekiwania mieliśmy wchodząc na rynek
polski. Rynek eCommerce jest tutaj 4 razy większy od
czeskiego. Niektóre z prognoz wskazywały, że skala
zysków będzie również czterokrotnie wyższa. Okazało
się całkiem inaczej i musieliśmy zmierzyć się z wieloma
wyzwaniami. Stale rozwijamy się i uczymy i po tych
kilku latach obecności z przekonaniem muszę stwierdzić,
że poznaliśmy polskiego e-klienta, jego oczekiwania,
preferencje związane z e-zakupami i tym samym
będziemy mogli dużo lepiej zarządzać firmą w tym kraju.

Internet Mall Polska to jeden z największych
sklepów internetowych w Polsce należący
do spółki Netretail Holding, lidera na rynku
e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej
w ramach Grupy Mall (Rockaway Capital).
Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie
na rynku e-commerce Internet Mall Polska
oferuje dla swoich klientów ponad 90 000
produktów z 16 różnych branż obsługując ponad
400 000 zamówień rocznie. Firma jest jednym
z 3 najlepszych megasklepów internetowych
w Polsce w rankingu Opineo 2016 oraz
Rankingu Zaufane Opinie Ceneo.pl 2016
w kategorii RTV i AGD oraz Wybór użytkownika.
Dodatkowo jest laureatem rankingu Najlepszy
sklep internetowy 2015 Money.pl i Wiarygodne
opinie Okazje.info.

Nasz cross-border jest modelem hybrydowym. Pełny crossborder mamy tylko na rynku słowackim, gdyż jest najbardziej
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zbliżony do czeskiego. Podobnie sytuacja ma się w przypadku
rynku chorwackiego, ale jest to rozwiązanie czasowe.
W ciągu następnej dekady handel w Internecie stanie
się jeszcze bardziej międzynarodowy. Stanowi to
wielką szansę, ale też olbrzymie wyzwanie. Dlatego
też mam nadzieję, że uda się nam uruchomić w pełni
działający, kompletny cross-border. Równocześnie
dostawcy, jak i sprzedawcy muszą opanować
nowe umiejętności i zrozumieć zasady działania
międzynarodowych rynków. W tym przypadku myślę, że
jest wiele do poprawy, zarówno pod kątem zrozumienia
specyfikacji międzynarodowego biznesu, jak i otwarcia
i przygotowania na europejskie dokumenty, umowy czy
inne rozwiązania na całkiem inną skalę.
Wyzwań jest naprawdę sporo, zarówno tych
biznesowych, logistycznych, jak i technologicznych.
Ważny jest także wysoki poziom zaufania klientów
do marek i sprzedawców. Patrząc w przyszłość, każdy
e-sprzedawca, który planuje ekspansję międzynarodową
musi myśleć o strategii cyfrowej, nowych technologiach
i rozwiązaniach z zakresu omnichannel. To będą kluczowe
warunki sukcesu. Jednym z problemów jest na pewno
asortyment, jego zróżnicowanie i dostosowanie do
preferencji zakupowych klientów z danego kraju. Nawet
jeśli są to sąsiadujące ze sobą rynki, klienci nie kupują tych
samych produktów, jak i inna jest popularność danych
producentów. Na pierwszy rzut oka może się wydawać,

że znacząca ilość asortymentu może być kluczem do
sukcesu, ale jak się okazuje, lokalni, znani sprzedawcy
trzymają się mocno swoich lokalnych rynków.
Dzieje się tak na przykład z asortymentem elektro.
W jego przypadku całkowity cross-border nie ma do
końca sensu. Tak samo nie można założyć, że strategie
marketingowe mogą być takie same na wszystkich
rynkach, bo świadomość i popularność pewnych narzędzi
w danym kraju jest po prostu inna, tak jak inny jest klient.
Pragnę także dodać, że w moim odczuciu dwa obszary
do poprawy to uwolnienie potencjału eCommerce
i uproszczenie zasad VAT. Ważna jest też edukacja klienta
na temat e-commerce.

VIT ENDLER - Prezes Zarządu Internet Mall Polska
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Napo gloves
Od pierwszego dnia prowadzenia firmy mieliśmy
świadomość, że będziemy chcieli sprzedawać produkty
na rynkach zagranicznych. Aspiracje globalne chcieliśmy
zacząć jednak realizować w momencie kiedy będziemy
mieli ustabilizowaną pozycję na rodzimym, polskim
rynku. Udało się to osiągnąć po pierwszym roku
prowadzenia działalności. Ekspansję marki napo gloves
(est.2014) na rynki zagraniczne można podzielić na dwa
etapy.
Pierwszy z nich obejmował sprzedaż detaliczną.
Chcieliśmy zobaczyć czy jest zainteresowanie wysokiej
jakości produktami polskiej marki. Na początku sprzedaży
to rynki zagraniczne wybierały nas. Zamówienia
spływały z całej Europy. Sądzimy, że największy wpływ
na kierunki zakupów miała cena wysyłki, która różniła się
w zależności od tego, z jakiego państwa pochodzi klient.
Najwięcej zamówień mieliśmy z rynku niemieckiego,
który traktowaliśmy jako najważniejszy kierunek
ekspansji. Tym bardziej, że jeden z założycieli firmy
mieszka na stałe w Monachium i może bezpośrednio
stamtąd koordynować działania sprzedażowe na rynku
niemieckim. Obserwowaliśmy kraje, z których najczęściej
spływają zamówienia i obraliśmy je jako kierunki do
dalszej ekspansji na kolejny sezon.
Z uwagi na to, że specjalizujemy się w sprzedaży
rękawiczek z funkcją touchscreen, które są produktem

sezonowym, to zaczęliśmy szukać rynków, na których
sezon zimowy trwa najdłużej. Idąc tym tropem obraliśmy
dwa kierunki – kraje skandynawskie oraz Rosję. W Rosji
już prowadzimy aktywną sprzedaż i jesteśmy przed
rozpoczęciem sprzedaży na rynku norweskim.
Drugim etapem ekspansji była sprzedaż B2B, będąca
konsekwencją realizacji strategii obranej na początku
tworzenia przedsiębiorstwa. Pierwszy partner
zagraniczny zgłosił się sam, który wyszukał naszą markę
w Internecie. Była to firma z Czech, która w swoim kanale
online prowadziła sprzedaż rękawiczek napo gloves
na tamtym rynku. Dalszy rozwój był konsekwencją
prowadzenia aktywnych działań sprzedażowych.
Najskuteczniejsze były targi w Berlinie, na których
mieliśmy okazję się zaprezentować w 2016 roku. Dzięki
nim pozyskaliśmy partnerów z Belgii oraz Niemiec.
Staramy się aby profil dystrybutora był spójny
z wizerunkiem napo gloves, która jest postrzegana
jako marka premium. Oczekiwania wobec partnera
determinują także cele sprzedażowe, które często
bywają różne. Różnica wynika z polityki sprzedażowej
kontrahentów, którzy współpracują z wieloma
dostawcami, z którymi musimy często konkurować.
Partner będzie sprzedawać chętniej te produkty, na
których osiąga większą marżę, my natomiast staramy się
osiągać przewagę jakością, a nie ceną.

Napo gloves to polska marka oferująca
najwyższej jakości męskie oraz damskie
rękawiczki
skórzane,
wyposażone
w funkcjonalność, umożliwiającą obsługę
ekranów dotykowych urządzeń mobilnych.
Markę napo gloves cechuje staranność o detale
oraz precyzja wykonania. Wszystkie produkty
wykonane są z naturalnej skóry owczej, która
jest miękka i przyjemna w dotyku. Rękawiczki
napo gloves są sprzedawane min. w Niemczech,
Belgii oraz w Rosji. Firma konsekwentnie
umacnia swoją pozycję projektując fasony,
które wpisują się w gusta osób podążających za
najnowszymi trendami.
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Przed każdą próbą wejścia na rynek zagraniczny staramy
się ocenić jego potencjał oraz możliwości sprzedażowe
partnera. Mamy świadomość sprzedawanego produktu
oraz czynników, które wpływają na jego popyt, także
tych, na które my nie mamy wpływu, jak np. pogoda.

z braku znajomości osób, które mogą wpływać na decyzje
zakupowe potencjalnych klientów. Obecnie sytuacja
uległa zmianie i nawiązujemy współpracę z osobami
aktywnymi w mediach społecznościowych z Niemiec,
Włoch, Norwegii, a nawet z Maroko.

Jesteśmy na etapie poszukiwań zagranicznych
partnerów, którzy posiadają przynajmniej kilka sklepów
stacjonarnych. Największym błędem w pozyskiwaniu
takich partnerów jest wczesne poddawanie się. Należy
z determinacją dążyć do nawiązania współpracy. Na
początku o tym nie wiedzieliśmy i po pierwszej odmowie
rezygnowaliśmy z dalszych prób pozyskania partnera.
Teraz widzimy, że niektóre umowy udało się podpisać po
dwóch latach „walki” o klienta.

Bardzo ważna jest wiara w swój produkt i markę. Tą
wiarą i przekonaniem można zarazić potencjalnych
partnerów handlowych, którzy będą skłonni zaryzykować
i zaufać nowej marce. Istotnym czynnikiem są również
kompetencje zespołu, który odpowiada za pozyskiwanie
klientów na rynkach zagranicznych. Nie chodzi tylko
o umiejętności językowe, ale także sprzedażowe.
Ważne jest aby cały proces sprzedaży usystematyzować
i konsekwentnie się go trzymać. Wspomniane czynniki
w połączeniu z determinacją oraz otwartym umysłem
mogą przyczynić się do osiągniecia sukcesu na rynkach
zagranicznych.

Największym problemem przy rozwoju cross-border
są ograniczone zasoby ludzkie oraz kapitałowe.
Penetracja każdego nowego rynku wymaga dużego
zaangażowania czasowego. Najbardziej efektywne jeśli
chodzi o pozyskiwanie partnerów zagranicznych są targi,
których koszt to nawet kilka tysięcy euro, a nigdy nie ma
pewności, że przełożą się one na sukces sprzedażowy.

Filip Jaraczewski – współzałożyciel marki „napo
gloves”

Wchodząc na rynki zagraniczne mieliśmy obawę,
że produkt może się nie przyjąć ze względu na brak
znajomości marki. Na rynkach zagranicznych nie
mogliśmy sobie pozwolić na szeroko zakrojone
działania marketingowe. Ograniczenia wynikały
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