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Szanowni Państwo

Przed Państwem unikalny i jednocześnie pionierski raport Izby Gospodarki Elektronicznej: M-commerce.
Kupuję mobilnie. Wykonawcą raportu jest Mobile Institute, agencja badawcza specjalizująca się
w badaniach nowoczesnych konsumentów. Po raz pierwszy poruszamy tematykę zakupów
wielokanałowych i pokazujemy jaka jest skala tego zjawiska w Polsce. Po raz pierwszy także
prezentujemy Państwu raport, który łączy wiedzę o internautach z informacjami pozyskanymi od klientów
różnorodnych sklepów bezpośrednio w ich kanałach sprzedaży i w momencie kontaktu zakupowego ze
sklepem: online - w sklepach internetowych, kanałach social media, mailingach, czy newsletter’ach, mobile
- w mobilnych wersjach sklepów i offline - w stacjonarnych punktach sprzedaży.

Raport podzieliliśmy na dwie części: pierwszą, gdzie omawiamy wyniki badania na próbie 1500
internautów i opisujemy zjawisko zakupów mobilnych i wielokanałowych, i drugą, gdzie analizujemy opinie
i zachowania ponad 5000 realnych klientów sklepów partnerskich, które wzięły udział w naszej inicjatywie
badawczej. Ta druga cześć raportu doskonale obrazuje jak ważne jest śledzenie trendów rynkowych, ale i
poznanie własnych klientów, których potrzeby i zachowania mogą być często nawet bardziej
zaawansowane niż statystycznego e-konsumenta.

W raporcie znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania o to jak wyglądają ścieżki zakupowe polskich
konsumentów i jaka jest skala wykorzystania w procesie zakupowym urządzeń mobilnych. Pokażemy też
Państwu kategorie zakupowe, gdzie zjawisko kupowania wielokanałowego jest najsilniejsze i wskażemy
z pomocą konsumentów, czy i jakie mają obecnie wymagania co do obecności sklepów w kanale mobile.
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Metodologia
Po raz pierwszy zbadane zostały zachowania realnych klientów
w punktach styku ze sklepem i w momencie zakupu

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem dwóch metod badawczych.

• Zebraliśmy opinie 1500 internautów wykorzystując responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted
Web Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Dane zbierane były w dniach
20 kwietnia - 15 maja 2015. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i
odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i
wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety.

• Wykorzystując system mobilnego monitoringu opinii Mobile Institute i kanały sprzedaży Partnerów
Raportu, zebraliśmy opinie 5452 konsumentów w różnych punktach styku konsumenta z ofertą
sklepów, miedzy innymi poprzez e- i m-sklep, konta społecznościowe, mailingi i newslettery oraz w
fizycznych punktach sprzedaży. Konsument, klikając na link lub wchodząc na serwis badawczy
opinie.mobi i wpisując dedykowany kod, mógł wypełnić responsywną ankietę i podzielić się opinią w
zakresie zwyczajów zakupowych i zakupów wielokanałowych. W ten sposób uzyskaliśmy dane od
różnorodnej grupy klientów sklepów z 6 branż - modowej, spożywczej, remontowo-wykończeniowej,
turystycznej, edukacji i produktów elektronicznych (rtv / agd).
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Cel badania
Poznajemy zwyczaje zakupowe nowoczesnych konsumentów
i wskazujemy najważniejsze trendy z punktu widzenia sklepów

Konsumenci sami pokazują trendy
Niedawno wydany pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej raport mShopper. Polacy na zakupach
mobilnych (luty 2015) pokazał znaczącą już gospodarczo skalę zjawiska, jakim są zakupy z
wykorzystaniem urządzeń mobilnych (24% internautów kupiło mobilnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy), a
dodatkowo unaocznił, jak złożone są obecnie ścieżki zakupowe konsumentów i jak istotne są na różnych
etapach tych ścieżek urządzenia mobilne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne etapy zakupowe,
takie jak poszukiwanie inspiracji, wyszukiwanie i porównywanie ofert, zakup i płatność, sprawdzanie
statusu zamówienia i opiniowanie, okazuje się, że udział smartfona w tym procesie jest już na poziomie
10-15% dla internautów posiadających tego typu urządzenie, a dla kupujących mobilnie nawet 36%.

Do podobnych wniosków dochodzimy też na podstawie ostatniego raportu zrealizowanego przez Gemius
dla Izby Gospodarki Elektronicznej - eCommerce w Polsce - gdzie respondenci również wskazali, że 37%
z nich w procesie dokonywania zakupów online korzysta ze smartfona, a 24% z tabletu. Dodatkowo,
badania mShopper wiemy, że 25% internautów posiadających więcej niż jedno urządzenie z dostępem do
sieci, migruje procesie zakupowym.

Identyfikacja potrzeb i zwyczajów nowoczesnych konsumentów
W tym kontekście doszliśmy do wniosku, że mobilność to nie tylko zakup i płatność z wykorzystaniem
urządzenia mobilnego. Mobilność nowoczesnego konsumenta to swoboda korzystania z różnych ścieżek
zakupowych i wygodnego migrowania pomiędzy urządzeniami. Postanowiliśmy głębiej zbadać to zjawisko,
aby przekazać sklepom działającym na polskim rynku, jak, w odniesieniu do zachowań zakupowych
nowoczesnych konsumentów, konstruować ofertę i prowadzić komunikację z klientem, a także jakie kanały
komunikacji i sprzedaży będą miały kluczowe znaczenie dla sukcesu w biznesie.

W raporcie poruszamy miedzy innymi kwestie penetracji i wykorzystania zakupowego różnych urządzeń,
zjawiska zakupów wielokanałowych i show-rooming’u. Charakteryzujemy nowoczesnego konsumenta
i jego wydatki w różnych kanałach sprzedaży, a także pokazujemy jego konkretne wymagania w
kontekście rozwiązań zakupowych. Uważamy, że coraz większa penetracja urządzeń mobilnych sprzyja
nie przemieszczaniu się konsumentów i ich portfeli z jednego kanału sprzedaży do drugiego, ale raczej
rozszerzeniu rutynowej ścieżki zakupowej o dodatkowe kanały zakupowe. To klienci wielokanałowi wydają
się być przyszłością handlu. Jest ich coraz więcej, kupują w większej liczbie kategorii i statystycznie
wydają więcej. Mają też największe wymagania odnośnie narzędzi zakupowych, które warto poznać.

Niniejszy raport jest doskonałym źródłem inspiracji i wiedzy w powyższym zakresie.
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Słownik
Pojęcia używane w raporcie

Pokolenie X
Pokolenie X to, według Wikipedii, pokolenie ludzi urodzonych w Polsce między 1961, a 1980 rokiem
(czasem mówi się o 1983, a nawet o 1985 jako o końcowej dacie generacji), zwane również pokoleniem
PRL. X oznaczać ma tu niewiadomą, społeczeństwo zagubione w chaosie współczesności i
wykreowanych przez modę wzorców, szukające odpowiedzi na trudne pytania dotyczące własnej
egzystencji, mówi się też o nich jako o „ekranożercach”, ponieważ według badań (np. mShopper z 2015
roku) jest to także pokolenie charakteryzujące się największą liczbą urządzeń elektronicznych na osobę.
Dodatkowo pokolenie X uznawane jest za najciężej pracujące i najwytrwalej dążące do sukcesów
zawodowych.

Pokolenie Y
Pokolenie Y to, według Wikipedii, pokolenie ludzi urodzonych po 1983 roku, czasem za datę graniczną
uznaje się także rok 1980. Inne określenie tej grupy to Millennials, czy pokolenie cyfrowe. Za cechę
charakterystyczną osób należących do tej grupy uznaje się m.in. swobodę dostępu i powszechność
korzystania z internetu. Niedawne badania (np. OMG! Jak mówić do polskich milenialsów, 2014) mówią
o tym, że wewnątrz tej grupy da się wydzielić część młodszą, w wieku 19-24 lata, która charakteryzuje się
m.in. zwiększoną częstością korzystania z internetu oraz mediów społecznościowych, a także urządzeń
mobilnych.

Pokolenie Z
Młodzi, urodzeni po 1990 roku (niektórzy eksperci wyznaczają jako graniczny rok 1995), osoby
dorastające w czasie dobrobytu i wśród najnowszych technologii. Wchodzą na rynek pracy w czasie
kryzysu i załamania gospodarczego. Mówi się o nich, że żyją w świecie wirtualnym i mimo swojej
otwartości nie do końca rozumieją świat realny. To również najbardziej podzielone pokolenie. Pierwsze,
którego przyszłość w tak dużym stopniu zależeć będzie od tego czy ich rodzice wykorzystali szanse po
przemianach ustrojowych w Polsce. Będą musieli stawić czoła kryzysowi, znać egzotyczne języki obce i
często zaakceptować szefa innej narodowości lub wiary. Ciekawie i dużo na temat pokolenia Z mówi
Natalia Hatalska w opracowaniu Generacja Z - pokolenie, które zmieni nasz świat.

Silver power
Pojęcie pochodzi z USA i oznacza osoby w wieku 55+, aktywne zawodowo i zakupowo, samodzielne,
zainteresowane rozwojem i korzystające z nowych technologii. Grupa zwana również silver tsunami.

Zakupy wielokanałowe
Zakupy w więcej niż jednym kanale sprzedażowym, np. offline (sklepy stacjonarne), online (e-sklep), czy
mobile (m-sklep, aplikacja mobilna).

Część I
Internauci

Zakupowe wykorzystanie urządzeń
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Zdaniem konsumentów
Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków?

Zakupy robi się teraz w zaciszu domowym, w fotelu, klikając jednym palcem. Wirtualny sklep jest
wokół mnie i oferuje mi wszystko, czego potrzebuję i na co mam ochotę. Bez czekania, kolejek i niemiłych
ekspedientek. To ja jestem tu KRÓLEM!

Świat nie stoi w miejscu. Postęp techniczny, oszczędność czasu i chęć nieskrępowanego
dostępu do bogactwa ofert sprawiły, że Polacy odeszli od budek, kramów, straganów... i zagłębili się w
bezkresny dostęp do wszystkiego, wszędzie i zawsze.	
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Aktywne korzystanie z urządzeń

Penetracja urządzeń mobilnych wśród internautów to 69%*. Aktywnie wykorzystuje je, miedzy innymi
w celu przeglądania internetu, czy wyszukiwania informacji produktowych 57% internautów, w tym 42%
korzysta aktywnie ze smartfona, a 25% z tabletu. Tylko 5% badanych wskazało, że nie wykorzystuje
żadnego z zaproponowanych urządzeń aktywnie. Cały czas, najaktywniej wykorzystywanym urządzeniem
Wykres <nr> - <Tytuł>
jest laptop (64% wskazań), natomiast popularność
komputera
<Źródło
i próba>stacjonarnego jest już niższa niż smartfona.
Warto również zwrócić uwagę na występujące już wskazania na smart TV (10%) i smart watch (3%).
Pokazują one, że być może, w zakresie nowoczesnych kanałów zakupowych i mobilnych kanałów
96
zakupowych, warto już myśleć także o tego typu urządzeniach.

Wykres nr 1 - Z których z podanych urządzeń korzystasz aktywnie, np. przeglądając internet lub
wyszukując informacje o produktach?
Raport M-commerce. Kupuję
mobilnie, inernauci, N=1500
78
70
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39%

55

laptop

58

57
64%

53
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43

smartfon

42%
37

tablet

25%
26

smart watch

3%
17

23

12
10%

smart TV

żadne z powyższych

23

5%

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 2
*źródło: Raport mShopper, luty 2015, N=2716
Bardzo długa kategoria 4

Lipiec

Bardzo długa kategoria 3

45
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Aktywne korzystanie z urządzeń

Kobiety i mężczyźni mają nieco inne preferencje jeżeli chodzi o aktywne wykorzystywanie urządzeń
mobilnych. Panie nieco częściej niż panowie korzystają aktywnie z tabletu, np. przeglądając internet, czy
poszukując informacji o produktach. Liczba wskazań na tablet to u kobiet 26%, w porównaniu do 24% u
mężczyzn. Mężczyźni za to częściej niż kobiety wykorzystują aktywnie poznawczo i poszukiwawczo
Wykres <nr> - <Tytuł>
smartfon. W tym zakresie uzyskują 9 p.p. przewagi
nad
kobietami (47% vs 38%). Podobna obserwacja
<Źródło
i próba>
dotyczy smart TV - tu mamy 4 p.p. przewagi mężczyzn nad kobietami.
96
Wykres nr 2 - Z których z podanych urządzeń korzystasz aktywnie, np. przeglądając internet lub
wyszukując informacje o produktach?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, inernauci, N=1500
78
32%
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47%

laptop

55
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58

46
47%
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26%

tablet

24%
26

3%

23
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2%
17
8%

smart TV

zadne z powyższych

59%

71%

57

38%

smartfon

smart watch

70

12
12%

4%
5%

Kwiecień
Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 4

Maj

Czerwiec

Bardzo długa kategoria 2

Lipiec

Bardzo długa kategoria 3
kobieta
mężczyzna
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Aktywne korzystanie z urządzeń

Pod względem wieku, mamy do czynienia z dwiema grupami najbardziej aktywnie korzystającymi z
urządzeń, jakie posiadają. Są to przedstawiciele tzw. pokolenia Y (osoby w wieku 19-34 lata zwani również
Millennials) oraz przedstawiciele tzw. pokolenia X (osoby w wieku 35-44 lata). Obie wskazane grupy
aktywnie wykorzystują średnio 2 i więcej urządzeń na osobę, podczas gdy średnio dla internautów
Wykres <nr> - <Tytuł>
wskaźnik ten wynosi 1,8. Smartfon najaktywniej
eksploatują
osoby w wieku 19-24 i 25-34 lata. Wskaźnik
<Źródło
i próba>
jego aktywnego użycia jest tu równy odpowiednio 55% i 51%, a tabletu 26% i 22%. Przedstawiciele tych
dwóch grup wiekowych wykorzystują też aktywnie laptop. Druga wskazana, nieco starsza grupa w wieku
96
34-45 dorównuje milenialsom pod kątem wykorzystania i laptopa (69%) i przewyższa pod kątem
wykorzystania tabletu (31%), ale znacznie ustępuje pod kątem wykorzystania smartfona (44%).

Wykres nr 3 - Z których z podanych urządzeń
78 korzystasz aktywnie, np. przeglądając internet lub
wyszukując informacje o produktach?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, inernauci, N=1500
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58
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Aktywne korzystanie z urządzeń

Mieszkańcy największych miast najaktywniej korzystają z różnych urządzeń, uzyskując wskaźnik 2,1
urządzenia na osobę. W pozostałych miastach i na wsi jest to między 1,8 a 1,93, przy czym na wsi
wskaźnik nie jest wcale najniższy, osiągając poziom 1,86. Odsetek osób aktywnie wykorzystujących
smartfon jest dość podobny niezależnie od miejsca zamieszkania - waha się od 39% do 46%. Nie widać
Wykres <nr> - <Tytuł>
prawidłowości - większe miasto to większe wykorzystanie
smartfona. Podobnie dzieje się z tabletem, który
<Źródło i próba>
najwyższy poziom aktywnego wykorzystania osiągnął dla miast o wielkości 20-50 tyś. mieszkańców i
100-200 tyś. mieszkańców. Wygląda zatem na to, że miejsce zamieszkania nie jest już czynnikiem
96
determinującym wykorzystanie urządzeń mobilnych.

Wykres nr 4 - Z których z podanych urządzeń korzystasz aktywnie, np. przeglądając internet lub
wyszukując informacje
o produktach?
78
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, inernauci, N=1500
70
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laptop

58

57
53
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smartfon
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tablet
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23
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smart watch
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Korzystanie w celach zakupowych

Biorąc pod uwagę omówione dane, wygląda na to, że penetracja i aktywne wykorzystanie urządzeń
mobilnych w Polsce zdecydowanie osiągnęły już istotny gospodarczo pułap. Penetracja urządzeń
mobilnych wśród internautów to, jak wspomnieliśmy, 69%. Na pojedynczego internautę przypada średnio
1,6 urządzenia*. Osoby, które korzystają z więcej niż jednego urządzenia z dostępem do internetu,
Wykres <nr> - <Tytuł>
zapytaliśmy, które z nich wykorzystują zwykle<Źródło
w celach
zakupowych. Okazuje się, że w celach
i próba>
zakupowych, tacy konsumenci wykorzystują już średnio 1,5 urządzenia. Zwykle ze smartfona korzysta w
celach zakupowych 25% osób posiadających więcej niż jedno urządzenie, a w z tabletu 12%. Poziom
96
wskazań dla laptopa to 70%. Warto zauważyć, że wskazane udziały urządzeń dotyczą odpowiedzi na
pytanie: które z urządzeń zwykle wykorzystujesz zakupowo, a więc obrazują stale wykorzystywane kanały
zakupowe. Warto również zwrócić uwagę na fakt pojawienia się wskazań dotyczących zakupowego
wykorzystania takich urządzeń jak smart TV, czy smart watch. Wraz ze wzrostem penetracji wśród
Polaków, zapewne ich znaczenie w procesie zakupowym także będzie rosło.
78
70 z zakupami, np. poszukując inspiracji,
Wykres nr 5 - Z których urządzeń korzystasz w celach związanych
ofert, dokonując zakupu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający z więcej niż jednego urządzenia, N=827
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Kwiecień

Maj

Czerwiec

BardzomShopper,
długa kategoria
1 N=2716
Bardzo długa kategoria 2
*źródło: Raport
luty 2015,
Bardzo długa kategoria 4

Lipiec

Bardzo długa kategoria 3

45

17

Wypowiedź ekspercka
Zrozumieć potrzeby mobilnych konsumentów

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem raport z najnowszego badania Izby Gospodarki Elektronicznej
poświęconego zakupom wielokanałowym. Tym bardziej, że już nasz pionierski raport mShopper. Polacy
na zakupach mobilnych opublikowany w lutym tego roku pokazał, że złożoność procesu zakupowego
również rośnie. Zjawisko to dotyczy zarówno liczby realizowanych przez konsumentów aktywności
okołozakupowych poprzedzających zakup, jak i liczby wykorzystywanych kanałów zakupowych.
Konsumenci coraz chętniej migrują swobodnie pomiędzy komputerem stacjonarnym czy laptopem,
a smartfonem bądź tabletem.

Na każdym z etapów zakupowych, takich jak poszukiwanie inspiracji, wyszukiwanie i porównywanie ofert,
decyzja zakupowa i płatność, wskaźnik takiej migracji sięga wśród konsumentów posiadających
urządzenie mobilne od 10% do 15%. Wśród osób posiadających więcej niż jedno urządzenie z dostępem
do sieci, już tylko 66% zaczyna i kończy proces zakupowy na komputerze stacjonarnym.

Pozostałe ścieżki zakupowe są bardziej kręte i prawie zawsze jest w nich urządzenie mobilne. Udział
smartfona w tym procesie wyniósł dla statystycznego internauty między 11% a 19%, w zależności od
etapu, a dla internauty kupującego mobilnie nawet do 40%.

Allegro, mając świadomość tego trendu, już od dłuższego czasu stara się stworzyć użytkownikom warunki
sprzyjające swobodnym zakupom wielokanałowym. Około 15% kupujących u nas współdzieli już w ciągu
dnia desktop i urządzenie mobilne. W ubiegłym roku 23% naszych klientów dokonało zakupu zarówno
mobilnie, jak i na urządzeniu pełnowymiarowym. Wyraźne migracje pomiędzy urządzeniami obserwujemy
też w zależności od dnia tygodnia. Weekendy to już na Allegro czas wręcz zdominowany przez zakupy
mobilne.

Michał Bonarowski
Senior PR Brand Manager
Departament Komunikacji Korporacyjnej Allegro.pl
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Wypowiedź ekspercka, c.d.
Zrozumieć potrzeby mobilnych konsumentów

Kategorie, w których widzimy największą współużywalność urządzeń stacjonarnych i mobilnych w procesie
zakupowym to moda (odzież, obuwie i dodatki), rozrywka (muzyka, gry, kolekcje) oraz produkty dla dzieci.
Jest to bardzo spójne z wynikami, tak raportu mShopper, jak i raportu M-commerce. Kupuję mobilnie.

Coraz częściej nasi kupujący korzystają też z funkcji „dodaj do obserwowanych”, będącej pomostem
pomiędzy różnymi urządzeniami. Okazuje się, że już 20% przedmiotów dodawanych do obserwowanych
na urządzeniu mobilnym jest potem kupowanych na desktopie. Co więcej: 15% przedmiotów dodawanych
do obserwowanych na desktopie, jest następnie kupowanych na urządzeniu mobilnym. Idzie to w parze
z wymaganiem, jakie wyraźnie wskazali uczestnicy badania M-commerce. Kupuję mobilnie, że chcieliby
mieć możliwość rozpoczęcia zakupów na jednym urządzeniu, a dokończenia ich na innym.

Na konieczność takiej funkcjonalności w aplikacji mobilnej lub na stronie mobilnej sklepu wskazuje już
19% konsumentów posiadających urządzenie mobilne. Dodatkowo chcieliby oni, żeby taki mobilny sklep
bezawaryjnie i szybko działał (49% wskazań wśród konsumentów posiadających urządzenie mobilne),
umożliwiał łatwe wyszukiwanie produktów (46%), oferował zdjęcia dobrej jakości (41%), utrzymywał
informację o zakupach i wyborach konsumenta (20%), udostępniał informację o dostępności produktów
(42%), był zintegrowany z popularnymi metodami płatności mobilnych (28%) i w końcu - umożliwiał zakup
(43%).

Wszystkie te funkcje są od dawna obecne i rozwijane w aplikacji zakupowej Allegro. Naszym
użytkownikom udostępniamy także jeszcze jedną, coraz ważniejszą dla konsumentów i prosumentów
funkcjonalność: opinie. Prawie 40% internautów wskazuje, że jest to dla nich podstawowe źródło informacji
i główny czynnik decyzyjny w procesie zakupowym. Dlatego platforma Allegro to doskonałe miejsce dla
sklepów, szczególnie w kategoriach sprzyjających mobilności, takich jak moda, ale nie tylko - zgadzamy
się z tezą zaprezentowaną w raporcie, że każda kategoria, w miarę wzrostu penetracji urządzeń mobilnych
wśród polskich konsumentów, rozwinie się w kierunku zakupów wielokanałowych. Wskazuje na to silna
korelacja pomiędzy popularnością kategorii, a udziałem w niej zakupów mobilnych i wielokanałowych.
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Wypowiedź ekspercka, c.d.
Zrozumieć potrzeby mobilnych konsumentów

Dodatkowo, w badaniu mShopper. Polacy na zakupach mobilnych żaden z ponad 2700 badanych nie
potrafił wskazać kategorii, w której nigdy nie kupiłby mobilnie, a niedawno zrealizowane przez nas badanie
i raport Smart wakacje. Stay calm and keep mobile @hand pokazało, że 47% konsumentów kupuje
produkty i usługi związane z wakacjami w sieci, a 32% wykorzystuje do tego urządzenia mobilne.
Urządzenia mobilne towarzyszą nam także podczas wakacji (smartfon weźmie 95% jego posiadaczy),
nawet zakupowo, wspomagając proces zakupu biletów wstępu i komunikacyjnych, konsultacji zakupu
pamiątek, czy umożliwiając realizację płatności zbliżeniowych. Wygląda zatem na to, że obecność w
kanale mobilnym staje się kluczowa. Wskazują też na to bezpośrednio opinie konsumentów
posiadających urządzenie mobilne, którzy mówią właściwie wprost, że sklep, który nie posiada aplikacji
bądź strony mobilnej jest według nich… niedostosowany do potrzeb klienta (33% wskazań), nie na czasie
(31%), a nawet nieprzyjazny (8%), czy już w tym momencie przegrany (9%). To poważne zarzuty, na które
szybką odpowiedzią może być obecność sprzedawcy na platformie Allegro. Zarzuty te bowiem mają swoje
dalsze nieprzyjemne konsekwencje, nie tylko wizerunkowe ale i bezpośrednio wpływające na biznes, jak
chociażby poszukiwanie marek i sklepów konkurencyjnych (21% wskazań konsumentów), czy
zniechęcenie do zakupów w tym niemobilnym sklepie (18%).

W Allegro staramy się eliminować każdą przeszkodę uniemożliwiającą, bądź utrudniającą użytkownikowi
zakup. Właśnie dlatego tak dbamy o to, żeby nie obciążać kupujących obszernymi i niewygodnymi
formularzami. Jest to bowiem najczęściej wskazywana przez konsumentów przeszkoda w zakupach
mobilnych. Idąc dalej, staramy się też jak najbardziej uprościć kluczowy moment zakupowy, czyli płatność.
Polacy są dość specyficzni jeśli chodzi o preferowane metody płatności w internecie. Odwrotnie niż reszta
Europy, wolą przelewy zamiast płatności kartą. Dodatkowo, wciąż znaczący jest w Polsce udział płatności
za pobraniem. Ze względu na to istnieje szczególna potrzeba dostosowania tych nieprzyjaznych z natury
mobilnie opcji do potrzeb konsumentów mobilnych, którzy coraz bardziej doceniają np. szybkie przelewy
i płatność za pomocą dedykowanych aplikacji. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający,
dlatego zaakceptują tylko porządne, wygodne i naturalne dla ich zwyczajów i zachowań rozwiązania, takie
jak np. uproszczona płatność i powiązanie konta w e-commerce z rachunkiem bankowym czy kartą. Dzięki
temu możliwe są płatności jednym kilknięciem, bez potrzeby wielokrotnej autoryzacji czy weryfikacji, co
doceniają kupujący na Allegro. Mamy świadomość, że stałe wprowadzanie tego rodzaju rozwiązań
upraszczających zakupy to spore wyzwanie. Nie zwalniamy tempa rozwoju, a dynamikę i elastyczność
w tym zakresie gwarantuje nam dialog z użytkownikami, często surowymi recenzentami nowych
rozwiązań.

Michał Bonarowski
Senior PR Brand Manager
Departament Komunikacji Korporacyjnej Allegro.pl
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Korzystanie w celach zakupowych

Wśród konsumentów używających więcej niż jednego urządzenia z dostępem do sieci, nieco częściej
w celach zakupowych oba urządzenia mobilne, tj. smartfon lub tablet, wykorzystują zwykle mężczyźni 25% wskazań na smartfon w porównaniu do 23% w przypadku kobiet oraz 14% vs 10% wskazań na
tablet. Panowie także nieco częściej wskazują na zupełnie nowy kanał sprzedażowy - smart TV - 3%
Wykres <nr> - <Tytuł>
wskazań w porównaniu do 2% dla kobiet. <Źródło i próba>
96
Wykres nr 6 - Z których urządzeń korzystasz w celach związanych z zakupami, np. poszukując inspiracji,
ofert, dokonując zakupu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający z więcej niż jednego urządzenia, N=827
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Korzystanie w celach zakupowych

Analizując różne grupy wiekowe konsumentów wyposażonych w więcej niż jedno urządzenie z dostępem
do sieci pod kątem wykorzystania tychże urządzeń do celów zakupowych, wyraźnie widać, że młodsze
grupy wiekowe preferują smartfon - odpowiednio 35% i 34% wskazań wśród osób w wieku 18-24 i 25-34
lata. Tablet cieszy się zaś największą popularnością wśród osób w wieku 35-44 lata osiągając 22%
Wykres <nr> - <Tytuł>
wskazań. Osoby w tym wieku najczęściej też<Źródło
wskazują
wykorzystanie nowego kanału sprzedażowego,
i próba>
jakim jest smart TV. Smart TV uzyskuje w tej grupie 6% wskazań w porównaniu do 2% wskazań średnio
dla internautów korzystających z więcej niż jednego urządzenia z dostępem do sieci. Być może jest to
96
efekt tego, że statystycznie przedstawiciele grupy wiekowej 35-44 lata (tzw. pokolenie X) są w posiadaniu
największej liczby różnych urządzeń w gospodarstwie domowym.

Wykres nr 7 - Z których urządzeń korzystasz w celach związanych z zakupami, np. poszukując inspiracji,
ofert, dokonując
zakupu?
78
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający z więcej niż jednego urządzenia, N=827
70
60%

25%
25%

PC

36%

55

38%
40%

laptop

smartfon

26%
27%
26

6%
7%
8%
tablet

17
6%

smart watch

smart TV

1%
0%
1%
1%
0%

23
12%
12

17%

58

57

53
72%
69%
69%
71%

43
0%

51%

35%
34%

79%

46

45

37

23
22%

7%

<18
Maj
Czerwiec
Lipiec 18-24
0% Kwiecień
1%
25-34
1%
35-44
6%
Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 2
Bardzo długa kategoria 3 45-54
3%
0%
Bardzo długa kategoria 4
>54

22

Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Korzystanie w celach zakupowych

Patrząc na wielkość miejsca zamieszkania, kupowanie z pomocą smartfona to domena większych miast miasta powyżej 500 tys. mieszkańców to 34% kupujących z użyciem smartfona wśród osób korzystających
z więcej niż jednego urządzenia. Tablet natomiast ma dość wyrównaną popularność jako urządzenie
zakupowe niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania, niższą niż smartfon. Wyjątkiem są miasta
Wykres <nr> - <Tytuł>
100-200 tys. mieszkańców, gdzie jego popularność
jest
o 8 p.p. wyższa niż średnio wśród konsumentów.
<Źródło
i próba>
Jako jedyna analizowana grupa, mieszkańcy miast o wielkości 100-200 tyś. mieszkańców, korzystają też
zakupowo częściej z tabletu niż smartfona.

96

Wykres nr 8 - Z których urządzeń korzystasz w celach związanych z zakupami, np. poszukując inspiracji,
ofert, dokonując zakupu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający z więcej niż jednego urządzenia, N=827
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Zakupowe wykorzystanie urządzeń
Miejsce wykorzystania urządzeń

Konsumenci korzystają z urządzeń mobilnych średnio w 2,2 miejsca, a najczęściej jest to: dom (83%
wskazań). 44% z nich wskazuje także, że używa urządzeń mobilnych w drodze do pracy, bądź w podróży,
a 37% - w miejscu aktywności zawodowych (praca, uczelnia, szkoła).
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło mobilnych
i próba> także w rozmaitych punktach sprzedaży,
Co ciekawe, 21% konsumentów używa już urządzeń
w tym w sklepach, czy restauracjach. 17% konsumentów wskazuje, że smartfon lub tablet towarzyszą im
96 np. uprawiania
również w czasie odpoczynku, szczególnie podczas wykonywania aktywności fizycznych,
sportu. Żaden z badanych użytkowników urządzeń mobilnych nie wskazał odpowiedzi żadne z
powyższych.
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Wykres nr 9 - W jakich miejscach używasz urządzeń mobilnych?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z urządzeń
mobilnych,
70 N=842
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Zdaniem konsumentów
Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków?

Z pewnością zwiększyła się świadomość zakupowa Polaków. Porównują oferty, potrafią znaleźć
okazje, "polują" na promocje. Ponadto więcej uwagi zwracają oni na połączenie ceny z jakością.
Poszukują ofert korzystnych cenowo, ale przy tym jakościowo dobrych, choć coraz częściej skłonni są
zapłacić więcej, by otrzymać produkt z wyższej półki.

Bardzo się zmieniły, klient może sobie wcześniej w internecie sprawdzić towar. Porównać ceny,
przeczytać opinię innych ludzi o tym produkcie. Jestem kobietą "starej daty" kupowałam kiedyś buty na
kartki. Teraz jest ogromny wybór. I dobrze że tak jest. :)

Coraz więcej ludzi korzysta z zakupów w internecie, bo towar jest dostarczany do domu za
stosunkowo niską cenę, nieraz niezależnie od wielkości zamówienia. Po porównaniu cen w sklepach i w
internecie na droższych sprzętach można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, więc koszt dostawy nie ma
znaczenia (a często sklepy drożej liczą dowóz). Jakość usług jest identyczna z tymi oferowanymi w
sklepach stacjonarnych.
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Proces zakupowy
Decyzja, zakup, płatność

Smartfon zwykle towarzyszy w sumie 37% konsumentów na trzech najważniejszych etapach ścieżki
zakupowej, w tym na etapie decyzji zakupowej, zakupu i płatności. Dla tabletu ten udział to 24%.
Największy udział urządzeń mobilnych występuje na etapie decyzji. Jest to odpowiednio 22%
konsumentów posiadających przynajmniej 2 urządzenia z dostępem do internetu w przypadku smartfona
Wykres <nr> - <Tytuł>
i 14% takich konsumentów w przypadku tabletu.
Dla kolejnych
<Źródło
i próba> etapów, czyli zakupu i płatności, udziały
obu tych urządzeń uzyskują wskazania odpowiednio 20% i 14% w przypadku dokonywania zakupu oraz
18% i 11% w przypadku płatności. Warto zauważyć, że zadane tu pytanie dotyczyło urządzeń na których
96
zwykle realizowane są poszczególne etapy zakupu, a nie tego, czy konsumentowi zdarzyło się
wykorzystać na danym etapie konkretne urządzenie. Widać więc, widać wyraźnie że urządzenia mobilne
na stałe wpisały się już w ścieżki zakupowe dużej części konsumentów.
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Wykres nr 10 - Na którym z urządzeń zdarza Ci się podejmować decyzję zakupową? / dokonywać zakupu?
/ dokonywać płatności?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający
70z więcej niż jednego urządzenia, N=827
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Wypowiedź ekspercka
Przyszłość to jedno wspólne „przeżycie zakupowe”

Dynamiczny rynek e-commerce wymógł na e-sprzedawcach konieczność oferowania najlepszych cen
i dostarczania zakupów w najszybszy możliwy sposób. Obecnie przyszłość handlu detalicznego znajduje
się na skrzyżowaniu sklepu tradycyjnego i online, połączeniu tego, co fizyczne z cyfrowym.

Nie dziwi zatem, że w dzisiejszym sklepie innowacje są pożądane, a szereg nowych rozwiązań w
kontekście omnichannel rośnie. To odpowiedź na oczekiwania kupujących, którzy regularnie korzystają z
obu kanałów porównując oferty, poszukując informacji o produkcie i wybierając najkorzystniejszy
i najwygodniejszy dla nich sposób zakupu.

Polskie e-sklepy uczą się podejścia wielokanałowego. Sprzedaż poprzez różne kanały i ich scalanie
w jedno wspólne „przeżycie zakupowe” wymaga wdrożenia profesjonalnego systemu również w zakresie
płatności online.

Przelewy24, dostrzegając oczekiwania merchantów w tym zakresie, chętnie wspiera przyszłościowe
projekty dostarczając innowacyjne rozwiązania łączące różne kanały sprzedaży.

Wierzymy, iż wspólne - solidne podejście, gruntowna analiza i konsekwentne działania - zaowocują
ciekawymi wdrożeniami i sukcesami w rozwoju sprzedaży wielokanałowej.

Michał Bzowy
Wiceprezes Zarządu
Przelewy24
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Proces zakupowy
Online „trigger”

Internet jest bardzo dobrym medium informacyjnym jeśli chodzi o zakupy. Aż 77% konsumentów wskazuje,
że informacje zobaczone w internecie skłaniają ich do wizyty w realnym sklepie.

Wykres nr 11 - Czy informacje w internecie zachęcają
Cię do zakupu offline?
Raport M-commerce.
WykresKupuję
<nr> - mobilnie,
<Tytuł> internauci
<Źródło
N=1500
i próba>

5%
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Proces zakupowy
Online „trigger”

Wskaźnik zachęty online - offline jest najwyższy, jeżeli mamy do czynienia z osobami wykorzystującymi do
zakupów smartfon - 28% w tej grupie wskazuje, że zdecydowanie tak - informacje pozyskane online
wpływają na ich chęć udania się do sklepu stacjonarnego. Dla użytkowników tabletów ten wskaźnik
wyniósł 22%.

Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 13 - Z jakich źródeł informacji korzystasz w procesie zakupowym?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci N=1500
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Proces zakupowy
Źródła informacji zakupowej

W procesie zakupowym, konsumenci w Polsce wykorzystują średnio 2,5 typu źródeł informacji zakupowej.
Najpopularniejsze z nich to: porównywarki cenowe (44%), wyszukiwarki (37%) i serwisy aukcyjne /
platformy zakupowe (20%), które z kolei pozostają pierwszym miejscem finalizacji zakupów w internecie.
Warto też zwrócić uwagę na niebagatelne znaczenie opinii znajomych i rodziny oraz wpisów znajomych na
Wykres <nr> - <Tytuł>
serwisach społecznościowych, które wspólnie
są ważnym
źródłem informacji zakupowych dla 45%
<Źródło
i próba>
konsumentów. Wydaje się, że przy tak dużej liczbie potencjalnych źródeł informacji, te zaufane i, bądź co
bądź subiektywne, zyskują największe znaczenie.
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Wykres nr 13 - Z jakich źródeł informacji korzystasz w procesie zakupowym?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci N=1500
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Proces zakupowy
Źródła informacji zakupowej

Niezależnie od tego z jakiego urządzenia zwykle zakupowo korzysta konsument, najpopularniejsze typy
źródeł informacji wykorzystywanych procesie zakupowym to: porównywarki cenowe, wyszukiwarki i opinie
znajomych i rodziny. Gdy przypatrzymy się zaś użytkownikom mobilnym, następuje tu znaczny wzrost
wykorzystania serwisów aukcyjnych / platform zakupowych. Jest to zapewne efekt popularności i
Wykres <nr> - <Tytuł>
dostępności w kanale mobilnym największej <Źródło
mobilnej iplatformy
próba> zakupowej, jaką jest Allegro. W kontekście
konsumentów mobilnych, należy też zauważyć, ze posługują się oni największą liczbą wykorzystywanych
typów źródeł informacji zakupowej, bo aż czterema.
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Wykres nr 14 - Z jakich źródeł informacji korzystasz w procesie zakupowym?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci N=1500
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Proces zakupowy
E-kupowane kategorie

66% badanych twierdzi, że kupuje w internecie. Najpopularniejsze kupowane kategorie to elektronika
(52% wskazań), moda / odzież / obuwie (47%) i kosmetyki / uroda (33%). Średnio konsumenci kupujący
w sieci wskazują 2,9 kategorii, które kupują.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
Wykres nr 15 - W jakich kategoriach kupujesz w internecie?
96
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, kupujący w internecie N=1064
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Proces zakupowy
E-kupowane kategorie

Popularność poszczególnych kategorii zakupowych jest bardzo podobna niezależnie od urządzenia
wykorzystywanego zakupowo. Niezmiennie najchętniej kupowane są elektronika, produkty modowe i
kosmetyki. Ciekawostką jest, że niektóre kategorie takie jak edukacja, motoryzacja, biżuteria czy zakupy
codzienne i rozrywka, użytkownicy smartfonów są skłonni kupować w Internecie nawet częściej niż
Wykres <nr> - <Tytuł>
użytkownicy laptopów.
<Źródło i próba>
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Wykres nr 16 - W jakich kategoriach kupujesz w internecie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, kupujący w internecie N=1064
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Proces zakupowy
Kategorie kupowane mobilnie

Urządzenia mobilne są wykorzystywane najczęściej w procesie zakupowym dotyczącym
najpopularniejszych branż zakupowych w internecie, czyli branży elektronika, moda i kosmetyki / uroda.
W tych branżach odsetek konsumentów mobilnych wskazujących, że używają urządzenia mobilnego na
poszczególnych etapach zakupu sięga nawet 42% dla branży elektronika i odpowiednio 39% i 29% dla
Wykres <nr> - <Tytuł>
branż moda i kosmetyki / uroda.
<Źródło i próba>
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Wykres nr 17 - W których z podanych branż wykorzystujesz urządzenie mobilne na różnych etapach
procesu zakupowego?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, kupujący w internecie i posiadający urządzenie
mobilne, N=571
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Proces zakupowy
Najpopularniejsze metody płatności

Polscy konsumenci w dalszym ciągu najczęściej płacą przelewem bankowym (64% wskazań), aczkolwiek
średnio używają już 1,5 typu metody płatności. Drugą co do popularności metodą płatności za zakupy w
sieci są szybkie przelewy (np. z pomocą Dotpay, PayU, Przelewy24, Transferuj.pl) - tu mamy 59%
wskazań. Płatność kartą płatniczą, niezwykle popularna poza Polską, u nas otrzymała 31% wskazań.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 18 - Jakich form płatności elektronicznych używasz?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, którzy wskazali, że dokonują
płatności na przynajmniej jednym z urządzeń - laptop, pc, smartfon, tablet, N=739
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Wypowiedź ekspercka
Dzisiaj nie warto iść na kompromisy

Handel elektroniczny dynamicznie wchodzi w nowy etap rozwoju, w którym znaczącą rolę odegrają zakupy
mobilne. Kluczowym aspektem skutecznego wykorzystania nowych segmentów rynku i grup docelowych
będzie kompleksowość zastosowanych rozwiązań oraz możliwość dalszego rozwoju. Już teraz na rynku
dostępnych jest wiele możliwości jak przelewy kodem QR i system BLIK, a już niedługo pojawią się
kolejne, starając się spełnić oczekiwania konsumentów w zakresie wygody i funkcjonalności.

W takiej sytuacji nie warto iść na kompromisy i wybrać technologię, która zapewni nam pełną obsługę
wszystkich potencjalnych Klientów. Należy również zwrócić uwagę na szybkość integracji nowych
rozwiązań - jeżeli dostawca, czy usługodawca zwleka z wprowadzeniem innowacji, może to zaprzepaścić
szansę jej optymalnego wykorzystania.

Wybór partnerów biznesowych zapewniających najwyższą jakość i perspektywy rozwijania działalności
umożliwi efektywną sprzedaż, zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz podniesie zaufanie Klientów.	
  

Michał Paluszczak
Dyrektor Sprzedaży
Transferuj.pl
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Proces zakupowy
Najpopularniejsze metody płatności

Płeć wpływa nieznacznie na używane podczas zakupów elektronicznych metody płatności. Szybkie
przelewy zajmują ex aequo drugie pod względem popularności miejsce, tak wśród kobiet, jak i mężczyzn,
uzyskując podobny wskaźnik penetracji - odpowiednio 58% i 60%. Na pierwszym miejscu jeśli chodzi o
użycie - znajdują się także w obu grupach konsumentów płatności przelewem bankowym - 66% wskazań
Wykres <nr> - <Tytuł>
wśród kobiet i 61% wskazań wśród mężczyzn.
Różnice
widać w liczbie wykorzystywanych metod płatności
<Źródło
i próba>
- panowie średnio korzystają z 2,4, a panie z 2 metod. Dodatkowo, znacznie wyższy jest udział mężczyzn
w użyciu takich metod płatności jak płatność SMS i płatność aplikacją mobilną
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Wykres nr 19 - Jakich form płatności elektronicznych używasz?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, którzy wskazali, że dokonują
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Proces zakupowy
Najpopularniejsze metody płatności

Bez względu na wiek konsumenta, liderzy jeśli chodzi o wykorzystywane formy płatności pozostają ci sami
- płatności klasycznym przelewem bankowym i szybkie przelewy. Warto jednak zauważyć dwie grupy
wiekowe posługujące się największą liczbą form płatności - są to grupy 25-34 lata i 35-44 lata, gdzie
wykorzystywanych jest odpowiednio 2,4 i 2,2 formy płatności na osobę. Można też zaobserwować bardzo
Wykres <nr> - <Tytuł>
dużą popularność płatności za pobraniem wśród
najmłodszych
<Źródło
i próba> konsumentów. Widać też, że nowoczesne
formy płatności, takie jak szybkie przelewy, czy płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnych są
najszybciej przyswajane i adaptowane przez osoby w wieku 35-44 i 25-34 lata.
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Wykres nr 20 - Jakich form płatności elektronicznych używasz?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, którzy wskazali, że dokonują
płatności na przynajmniej jednym z urządzeń - laptop, pc, smartfon, tablet, N=739
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Proces zakupowy
Najpopularniejsze metody płatności

Niezależnie od miejsca zamieszkania, konsumenci kupujący w internecie, płacą najczęściej z
wykorzystaniem klasycznego przelewu bankowego i szybkich przelewów. Karta płatnicza, niezwykle
popularna poza Polską, u nas otrzymała 31% wskazań. Płatność kartą płatniczą znajduje się na 3-cim
miejscu w większych miastach, ustępując płatności za pobraniem w mniejszych miastach i na wsi.
Wykres <nr> - <Tytuł>
Nowoczesne, przystosowane do zakupów mobilnych
płatności, są adaptowane niezależnie od
<Źródło formy
i próba>
wielkości miejsca zamieszkania, choć widać pewną przewagę największych miast. Mieszkańcy
największych miast używają też nieco większej liczby metod płatności na osobę ale nie jest to duża
96
różnica - 2,4 metody na osobę vs 2,2 na wsi i w mniejszych miastach.

Wykres nr 21 - Jakich form płatności elektronicznych używasz?
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Proces zakupowy
Najpopularniejsze metody płatności

Analizując preferencje płatnicze konsumentów, warto przyjrzeć się osobom, które posiadają więcej niż
jedno urządzenie z dostępem do sieci, a więc są potencjalnymi kupującymi wielokanałowo. Jak widać,
wśród takich konsumentów szybkie przelewy dostosowane do urządzeń mobilnych są już prawie tak samo
popularne jak klasyczne przelewy bankowe. Najbardziej ten trend widoczny jest wśród osób, które
Wykres <nr> - <Tytuł>
wskazały, że zwykle kupują na urządzeniach <Źródło
mobilnych
- tablecie bądź smartfonie. W tych grupach
i próba>
przewaga klasycznych przelewów sięga już tylko 1 p.p. w przypadku kupujących zwykle z wykorzystaniem
tabletu i 2% w przypadku kupujących zwykle z wykorzystaniem smartfona.
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Wykres nr 22 - Jakich form płatności elektronicznych używasz?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, którzy wskazali, że dokonują płatności
na przynajmniej jednym z urządzeń - laptop, pc, smartfon, tablet, N=739
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70

59%
61%
62%
62%
57

szybkie przelewy (Dotpay, PayU, Przelewy24, Transferuj.pl)
55

33%
32%
32%
33%

płatność za pobraniem

46

45

37

13%
11%
12%
11%26

płatność SMS/MMS

23 9%
10%
13%
15%

płatność aplikacją mobilną
17
12
dedykowane aplikacje do płatności mobilnych

płatność ratalna

58

53

36%
35%
34%
36%

43

płatność kartą płatniczą

67%
66%
64%
63%

Kwiecień

23

7%
6%
7%
10%
9%
6%
6%
8%

1%
1%
nie wiem / nie pamiętam
Bardzo
0%długa kategoria 1
1%długa kategoria 4
Bardzo

Maj

Czerwiec

Bardzo długa kategoria 2

PC
Lipiec

laptop
smartfon
Bardzo długa kategoriatablet
3
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Proces zakupowy
Najpopularniejsze metody płatności

Sprawdziliśmy jakie metody płatności wykorzystują konsumenci kupujący i nie kupujący wielokanałowo.
Widać wyraźnie, że osoby nie kupujące wielokanałowo (a więc najczęściej kupujące za pomocą laptopa /
pc) wykorzystują najmniej z oferowanych na rynku metod płatności, a zdecydowanie preferowaną przez
nich metodą (zdecydowanie nie kupują wielokanałowo) jest klasyczny przelew. Kupujący wielokanałowo
Wykres <nr> - <Tytuł>
stosują już szersze spektrum oferowanych rodzajów
<Źródłopłatności,
i próba> a szybkie przelewy są w tej grupie prawie
tak samo popularne jak klasyczne przelewy (odpowiednio 3 p.p. różnicy dla grupy zdecydowanie kupującej
wielokanałowo i 13 p.p. różnicy dla grupy raczej kupującej wielokanałowo).
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Wykres nr 23 - Jakich form płatności elektronicznych używasz?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, którzy wskazali, że dokonują
płatności na przynajmniej jednym z urządzeń - laptop, pc, smartfon, tablet, N=739
78
50%
70

płatność przelewem bankowym
33%

55
31%
31%

67%

43
13%

płatność kartą płatniczą

płatność SMS/MMS

14%
26
12%

23
5%

58

67%

53

10%

płatność za pobraniem

66%
65%

57%
53%
62%
57

szybkie przelewy (Dotpay, PayU, Przelewy24, Transferuj.pl)

płatność aplikacją mobilną
17

100%

31%
34%

46

45

37

23

10%

12
dedykowane aplikacje do płatności mobilnych

płatność ratalna

Kwiecień

3%

7%

7%
5%
5%

3%
nie wiem / nie pamiętam
Bardzo długa
1% kategoria 1
1% kategoria 4
Bardzo długa

Maj

Czerwiec

Bardzo długa kategoria 2

Lipiec nie
zdecydowanie
raczej nie
raczej tak
Bardzo długa kategoria 3
zdecydowanie tak
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Płatności kartami Visa, w
internecie i mobilnie: zawsze
wygodne, zawsze bezpieczne
Do płacenia kartą w tradycyjnych sklepach już przywykliśmy. Ostatnio polubiliśmy zakupy internetowe,
możliwe wszędzie, o każdej porze i za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.

Nic dziwnego. Lubimy korzystać z urządzeń mobilnych również do zakupów, a kupować lubimy tam, gdzie
jest nam wygodnie – najchętniej z własnej kanapy, i to wieczorem. W Wielkiej Brytanii najwięcej takich
zakupów ma miejsce między północą a godziną 6:00 rano – wiele polskich sklepów internetowych też
wskazuje, że liczba zakupów rośnie właśnie pod wieczór.

Visa Europe szacuje, że do końca 2020 r. ponad połowa płatności Visa będzie
dokonywana za pomocą urządzeń mobilnych z dostępem do internetu.

Kartą Visa – tą samą, którą robimy codzienne zakupy w tradycyjnych sklepach – możemy równie wygodnie
i równie bezpiecznie płacić w internecie. Co ważne: nie musi to być karta kredytowa, ani wypukła –
wystarczy tzw. karta debetowa, czyli karta, którą dostaliśmy do naszego rachunku bankowego – a my sami
możemy ustalać limity dla płatności internetowych naszą kartą.

Co ważne, gdyby towar lub usługa opłacone kartą Visa nie zostały dostarczone, a sklep internetowy nie
zwrócił nam pieniędzy - mamy dodatkową możliwość, by je odzyskać, za pośrednictwem banku-wydawcy
naszej karty.
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Verified by Visa

Jednym z dodatkowych zabezpieczeń stosowanych przez Visa Europe dla transakcji on-line jest system
uwierzytelniania konsumenta oraz sklepu internetowego pod nazwą Verified by Visa – który może być
użyty również do weryfikacji kart podczas ich rejestrowania w portfelu elektronicznym V.me by Visa.

Jeśli nasz bank korzysta z tego systemu, podczas płatności kartą w internecie możemy być poproszeni o
jej potwierdzenie dodatkowym kodem lub zalogowanie się do systemu bankowości internetowej – co
zwiększa bezpieczeństwo płatności.
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Karta Visa w telefonie?
Jak najbardziej

Czy w dobie gwałtownego rozwoju nowych technologii karta płatnicza „nie odejdzie do lamusa”? Nie, karta
jako taka nie zniknie – może natomiast przybrać inną postać, wirtualną, np. w naszym smartfonie.

Zmienia się świat wokół nas, zmieniają się nasze potrzeby. Chętnie korzystamy z urządzeń mobilnych i
chcemy za ich pomocą również płacić, zarówno w tradycyjnych placówkach handlowo-usługowych, jak i w
sieci. Przeniesienie karty do smartfona otwiera wiele możliwości, których nie dawała jej tradycyjna,
plastikowa postać – wśród których mogą być chociażby takie, jak:

•
•
•
•
•

śledzenie na bieżąco historii naszych wydatków,
zarządzanie limitami płatności na naszej karcie,
„włączanie i wyłączanie” naszej karty, np. dla transakcji on-line,
przekazywanie pieniędzy z rachunku naszej karty dowolnemu odbiorcy,
dodatkowe usługi i oferty naszego banku.

Płatności mobilne Visa są już dostępne w dwóch polskich bankach – ING Banku Śląskim oraz Getin Banku
– a nad kolejnymi wdrożeniami pracuje kilkanaście następnych banków.

Więcej informacji na stronie: www.visa.pl.
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Proces zakupowy
Ulubione metody płatności

Dla wszystkich badanych konsumentów ulubioną metodą płatności są szybkie przelewy. W szczególności
dotyczy to osób zwykle kupujących na urządzeniach mobilnych i kupujących wielokanałowo, gdzie szybkie
przelewy okazały się zdecydowanym liderem dystansując wszystkie inne metody płatności. Warto
zauważyć, że w przypadku osób kupujących zwykle na tablecie i osób kupujących wielokanałowo na drugą
pozycję w zakresie ulubionych form płatności, wysuwa się płatność kartą płatniczą. Dość nisko, nawet
wśród konsumentów mobilnych, oceniane są na razie dedykowane aplikacje do płatności mobilnych.
Niezależnie od analizowanego tu typu konsumenta, dość duży wskaźnik sympatii ma cały czas nieco
archaiczna płatność za pobraniem - czwarte miejsce.

Tabela nr 1 - Z których ze wskazanych przez Ciebie jako używane form płatności korzystasz najchętniej?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci , którzy wskazali, że dokonują płatności na
przynajmniej jednym z urządzeń - laptop, pc, smartfon, tablet, N=739
internauci kupujący w
sieci

płatność przelewem

płatność kartą płatniczą

bankowym
3

płatność kartą

płatność przelewem

płatniczą

bankowym

płatność przelewem

płatność kartą

bankowym

płatniczą

płatność kartą płatniczą

płatność przelewem
bankowym

płatność SMS/MMS

płatność aplikacją

płatność SMS/MMS

mobilną
6

płatność aplikacją

płatność SMS/MMS

płatność aplikacją mobilną dedykowane aplikacje
do płatności

7 dedykowane aplikacje dedykowane aplikacje
do płatności
mobilnych

płatność aplikacją
mobilną

mobilną

8

kupuje wielokanałowo

płatność za pobraniem

4

5

kupuje na smartfonie

szybkie przelewy (Dotpay, PayU, Przelewy24, Transferuj.pl)

1

2

kupuje na tablecie

do płatności mobilnych

dedykowane aplikacje do
płatności mobilnych

płatność ratalna

mobilnych
płatność
SMS/MMS
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Wypowiedź ekspercka
Optymalizujemy i ułatwiamy proces zakupowy

Wyróżnienie m-commece w ramach e-commerce to jedno, ale dziś idziemy o krok dalej. E-sklepy
sygnalizują, że ich klienci chcą czegoś więcej i dlatego coraz głośniej o omnichannel i multichannel
wspieranych przez Dotpay.

Byliśmy na to gotowi, ponieważ naszym nadrzędnym celem jest nie tylko wychodzenie naprzeciw
potrzebom serwisów i sklepów internetowych, ale także ich wyprzedzanie.

Potwierdzenie naszych prognoz odnajdujemy nie tylko w zgłaszanych nam potrzebach,
ale i m.in. w opublikowanym w lipcu br. raporcie Gemius „Ecommerce w Polsce 2015”. Według niego 52%
kupujących rozpoczyna proces zakupowy w sieci na jednym urządzeniu, a kończy na innym.

Wspierając e-sklepy w sprzedaży wielokanałowej Dotpay oferuje szereg rozwiązań optymalizujących
proces zakupowy, nie tylko dla klasycznych e-sklepów, ale także serwisów udostępniających rozmaite
usługi, czy wręcz dla wystawców faktur i instytucji publicznych.

Optymalizacja procesu zakupowego i bezpieczeństwo transakcji to nasz wspólny cel z podmiotami,
na rzecz których Dotpay świadczy usługi.	
  

Andrzej Budzik
Prezes
Dotpay S.A.

<Nr>

Zakupy wielokanałowe
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Zdaniem konsumentów
Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków?

Polacy kupują teraz zdecydowanie więcej w internecie. Bardzo daje się też odczuć trend i coraz
większa skłonność do zakupów za pomocą smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Dynamiczne tempo
życia sprawia, że coraz mniej osób może pozwolić sobie na wygodę stacjonarnych zakupów. Coraz
większa świadomość konsumentów i znajomość swoich praw sprawia, że Polacy nie boją się już kupować
na odległość. Klienci wiedzą jak zareklamować towar oraz, że przysługuje im prawo do odstąpienia od
zakupu.

Polacy to naród, który lubi kupować face-to-face, w sklepach, lubią mieć pieniądze w rękach,
jednak w ostatnim czasie to się zmieniło. Smartfony oraz laptopy, a także unowocześnienia i udogodnienia
na stronach internetowych oraz większy zakres wiedzy informatycznej spowodował, że kupujemy chętniej
online, np. na Allegro lub Ceneo. Jest to wygodniejszy sposób, nie wymagający opuszczania domu.

Polacy coraz częściej robią zakupy przez internet, używają wyszukiwarek i aplikacji
dotyczących informacji o produkcie oraz promocji. Coraz częściej sklepy stacjonarne są miejscem
obejrzenia przedmiotu na żywo, żeby później go zakupić przez internet.
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Zakupy wielokanałowe
Kupowanie wielokanałowe

64% konsumentów posiadających więcej niż jedno urządzenie z dostępem do sieci, a 55% wszystkich
badanych konsumentów, kupuje te same marki omnichannelowo, tzn. w więcej niż jednym kanale
sprzedażowym - offline (sklepy stacjonarne), online (e-sklep), mobile (m-sklep). Jest to znaczący odsetek
wskazujący na to, że w zasadzie już o większości konsumentów w Polsce możemy mówić jako
o konsumentach wielokanałowych. Ma to swoje poważne konsekwencje jeżeli chodzi o wymagania co do
procesu i rozwiązań zakupowych, o czym szerzej w rozdziale Oczekiwania konsumentów.

Wykres nr 24 - Czy zdarza Ci się kupować tą samą
markę / produkt w wielu miejscach (np. raz
korzystając z laptopa / PC, a innym razem mobilnie
bądź w realnym sklepie)?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci
posiadający więcej
Wykres
niż jedno
<nr>urządzenie
- <Tytuł> z dostępem
do
<Źródło
sieci, N=819
i próba>

19%
21%

11%

16%

25%
11%

45%

51%

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 2
Bardzo długa kategoria 3
Bardzo długa kategoria 4
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
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Zakupy wielokanałowe
Kupowanie wielokanałowe

Dodatkowej analizie pod kątem zakupów wielokanałowych poddaliśmy konsumentów aktywnie
korzystających z urządzeń mobilnych. Okazuje się, że 63% konsumentów mobilnych zgadza się ze
stwierdzeniem, że zwykle jednak także kupuje klasycznie, pomimo, że również coraz częściej kupuje
w internecie. Dodatkowo, ponad połowa konsumentów mobilnych chciałaby mieć możliwość prowadzenia
Wykres <nr> - <Tytuł>
procesu zakupowego niezależnie od urządzeń,
migrując
między nimi. Widać zatem, że nowoczesne
<Źródło
i próba>
kanały sprzedażowe nie eliminują klasycznych ścieżek zakupowych, a raczej je modyfikują i są ich
uzupełnieniem.
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Wykres nr 25 - W jakim stopniu zgadzasz się z określeniami? (Skala 1-6)
Raport M-commerce.
Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
78
urządzeń mobilnych, N=833
70

zwykle kupuję jednak także klasycznie, w realnym zklepie

4,05

57

55

58

53
46
43

coraz częściej robię zakupy w internecie

3,51

37

26
23

23

17
chciał(a)bym mieć możliwość rozpoczęcia procesu
zakupowego
na jednym urządzeniu, a kontynuowania na innym
12

Kwiecień
Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 4

3,31

Maj

Czerwiec

Bardzo długa kategoria 2

Lipiec

Bardzo długa kategoria 3

45

53

Zakupy wielokanałowe
Kupowanie wielokanałowe

Kobiety kupują wielokanałowo nieco częściej niż mężczyźni - wskaźnik popularności zakupów
wielokanałowych sięga w przypadku kobiet korzystających z więcej niż jednego urządzenia z dostępem do
internetu 69% vs 64% dla mężczyzn.

Wykres nr 26 - Czy zdarza Ci się kupować tę samą markę / produkt w wielu miejscach (np. raz korzystając
z laptopa / PC, a innym razem mobilnie bądź w realnym sklepie)?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci posiadający więcej niż jedno urządzenie z dostępem
Wykres <nr> - <Tytuł>
do sieci, N=819
<Źródło i próba>
19%

18%

50%

21%

16%

46%

11%

51%

28%

20%

11%

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 2
Bardzo długa kategoria 3
Bardzo długa kategoria 4

kobieta

8%
mężczyzna

nie

raczej nie

raczej tak

tak

54

Zakupy wielokanałowe
Kupowanie wielokanałowe

Najczęściej wśród osób posiadających więcej niż jedno urządzenie z dostępem do internetu (PC, laptop,
smartfon lub tablet) wielokanałowo kupują osoby w dość szerokim przedziale wiekowym - w wieku 25-54
lata. Najrzadziej kupują wielokanałowo osoby najstarsze w wieku powyżej 54 roku życia i najmłodsze, w
wieku poniżej 18 lat. W grupach najbardziej aktywnych pod kątem zakupów wielokanałowych, penetracja
zjawiska sięga 70%, aczkolwiek w grupie najstarszej wskaźnik popularności zakupów wielokanałowych
jest też znaczący - sięga bowiem 52%.

Wykres nr 27 - Czy zdarza Ci się kupować tę samą markę / produkt w wielu miejscach (np. raz korzystając
z laptopa / PC, a innym razem mobilnie bądź w realnym sklepie)?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci posiadający więcej niż jedno urządzenie z dostępem
Wykres <nr> - <Tytuł>
do sieci, N=819
<Źródło i próba>
7%

23%

21%

14%

19%

14%

26%
54%
49%
21%

45%

16%

46%
58%

60%

11%

23%

51%
26%

25%

22%
13%

7%

6%

<18

18-24

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria
10% 2
Bardzo
długa kategoria 3
5%
Bardzo długa kategoria 4
25-34
35-44

zdecydowanie nie

raczej nie

17%
10%
45-54

raczej tak

>54

zdecydowanie tak
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Zakupy wielokanałowe
Kupowanie wielokanałowe

W zależności od wielkości miejsca zamieszkania, zakupy wielokanałowe uzyskują wśród osób
korzystających z więcej niż jednego urządzenia z dostępem do internetu popularność na poziomie 55% 76%. Najczęściej zdecydowanie za zakupami wielokanałowymi opowiadają się osoby w miastach 20-50
tyś, mieszkańców i 100-200 tyś. mieszkańców - odpowiednio 28% i 31% wskazań.

Wykres nr 28 - Czy zdarza Ci się kupować tę samą markę / produkt w wielu miejscach (np. raz korzystając z
laptopa / PC, a innym razem mobilnie bądź w realnym sklepie)?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci posiadający więcej niż jedno urządzenie z dostępem
do sieci, N=819

miasto > 500 tyś. mieszkańców

8%

miasto 200-500 tyś. mieszkańców

8%

Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>

16%

18%

59%
21%

miasto 100-200 tyś. mieszkańców

miasto 50-100 tyś. mieszkańcow

miasto 20-50 tyś. mieszkańców

miasto do 20 tyś. mieszkańców

wieś

3%

53%

11%

10%

46%

36%

23%

15%

31%

39%

51%

8%

10%

35%

19%

14%

16%

13%

7%

62%

28%

41%

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 2
Bardzo długa kategoria 3
Bardzo długa kategoria 4

nie

49%

raczej nie

16%

raczej tak

15%

18%

tak
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Zakupy wielokanałowe
Kupowanie wielokanałowe

Osoby zwykle kupujące mobilnie mają wyższe niż osoby zwykle kupujące stacjonarnie wskazania
kupowania wielokanałowo, czyli w więcej niż jednym kanale sprzedażowym - offline, online lub mobile jest to odpowiednio 83% i 73% dla osób kupujących zwykle z wykorzystaniem tabletu i kupujących z
wykorzystaniem smartfona.

Dla osób kupujących stacjonarnie - na laptopie lub PC analogiczne wskaźniki są na poziomie 68% dla
kupujących zwykle z wykorzystaniem PC i 72% dla osób używających zwykle w celu zakupowym laptopa.

Wykres nr 29 - Czy zdarza Ci się kupować tą samą markę / produkt w wielu miejscach (np. raz korzystając
z laptopa / PC, a innym razem mobilnie bądź w realnym sklepie)?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci posiadający więcej niż jedno urządzenie z dostępem
do sieci, N=819
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
18%
20%
32%
36%

50%

52%
21%

16%
46%
47%

11%

51%
24%
21%
17%

8%
PC

16%

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 2
7% Bardzo długa kategoria 3
Bardzo długa kategoria5%
4
laptop

1%

smartfon

nie

tablet

raczej nie

raczej tak

tak
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Zakupy wielokanałowe
Kategorie kupowane wielokanałowo

Im kategoria popularniejsza e-zakupowo, tym większe prawdopodobieństwo, że konsumenci będą
kupować ją również wielokanałowo, w szczególności w kanale online i offline. Najchętniej te same marki i
produkty, w wielu kanałach konsumenci kupują w kategorii elektronika (46%), moda (41%), kosmetyki /
uroda (34%). Co ciekawe, tylko 2% konsumentów posiadających więcej niż jedno urządzenie z dostępem
Wykres <nr> - <Tytuł>
do sieci stwierdziło, że w żadnej ze wskazanych
branżi próba>
nie zdarzyło im się kupić tej samej marki
<Źródło
wielokanałowo.
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Wykres nr 30 - Czy zdarza Ci się kupować w wielu miejscach w którejś z podanych niżej branż? W
których?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie,
internauci, kupujący wielokanałowo, N=573
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Zakupy wielokanałowe
Kategorie kupowane wielokanałowo

Będąc świadomymi różnic w kategoriach zakupowych w zależności od płci, sprawdziliśmy kto najczęściej
kupuje wielokanałowo w poszczególnych kategoriach. I okazuje się, że wyniki dla kobiet i mężczyzn
znacznie się różnią i odpowiadają ich ogólnym skłonnościom zakupowym w poszczególnych branżach
zakupowych. Wśród mężczyzn widać bardzo dużą przewagę zakupów wielokanałowych w branży
Wykres <nr> - <Tytuł>
elektronika i motoryzacja (odpowiednio 53% i<Źródło
32% vs i32%
i 8% dla kobiet) i są to najpopularniejsze
próba>
kategorie e-zakupowe wśród mężczyzn. Podobnie dla kobiet, najczęściej kupują one te same marki
wielokanałowo w kategoriach takich jak moda, kosmetyki / uroda ( 52% i 47% vs 32% i 20% dla mężczyzn
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w tych kategoriach). Można zatem skłonić się ku stwierdzeniu, że kupowanie wielokanałowe nie dotyczy
specyficznych kategorii, a raczej jest nieodzownym elementem zakupowym w każdej z kategorii i będzie
się nasilać w miarę popularyzacji zakupów internetowych danej branży
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Wykres nr 31 - Czy zdarza Ci się kupować w wielu miejscach w którejś z podanych niżej branż? W
których? 70
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, kupujący wielokanałowo, N=573

moda / odzież / obuwie
kosmetyki / uroda

58

57

55

53

rtv / agd / elektronika
produkty dla dzieci

46

zdrowie / leki / suplementy

43

dom (meble, wyposażenie i wystrój wnętrz)
hobby

45

37

zakupy codzienne / spożywcze
edukacja
biżuteria / zegarki

26

sport

23

gry / rozrywka

23

motoryzacja 17

podróże / wakacje

12

produkty finansowe
alkohole
erotyka
aplikacje
nieruchomości
żadne z powyższych

Kwiecień
0%

10%

Maj
20%

30%

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 4

Czerwiec
40%

50%

60%

Bardzo długa kategoria 2

Lipiec
70%

80%

90%

100%

Bardzo długa kategoria 3
kobieta
mężczyzna

59

Zakupy wielokanałowe
Kategorie kupowane wielokanałowo

Niezależnie od wieku konsumenta, kategorie najczęściej kupowane wielokanałowo pokrywają się z
najpopularniejszymi internetowymi kategoriami zakupowymi. Są to: elektronika, moda i uroda. W tych
kategoriach zjawisko zakupów w więcej niż jednym kanale sięga wśród konsumentów korzystających z
więcej niż jednego urządzenia i kupujących wielokanałowo 40%. Można pokusić się zatem o wniosek,
Wykres <nr> - <Tytuł>
że kupowanie wielokanałowe, w kontekście coraz
większej
penetracji internetu i urządzeń mobilnych, jest
<Źródło
i próba>
dość naturalnym procesem, niezależnym od kategorii. Wyróżniającą się tu grupą wiekową są najmłodsi
konsumenci, którzy kupują generalnie, a więc i wielokanałowo, w znacznie mniejszej liczbie kategorii.
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Wykres nr 32 - Czy zdarza Ci się kupować w wielu miejscach w którejś z podanych niżej branż? W
których? (15 top kategorii)
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie,
internauci, kupujący wielokanałowo, N=573
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Zakupy wielokanałowe
Kategorie kupowane wielokanałowo

Im większe miasto, tym większa liczba kategorii produktowych kupowanych wielokanałowo - dla miast
powyżej 500 tyś. mieszkańców jest to 3,8 kategorii na osobę, natomiast dla wsi 2,8 kategorii. Duże miasta
mają znacznie wyższe wskaźniki kupowania wielokanałowego w takich kategoriach jak uroda i zdrowie.
Wielokanałowe zakupy elektroniki są najbardziej popularne w małych miastach do 20 tyś. mieszkańców.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 33 - Czy zdarza Ci się kupować w wielu miejscach w którejś z podanych niżej branż? W
których? (15 top kategorii)
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, kupujący wielokanałowo, N=573
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Zakupy wielokanałowe
Kategorie kupowane wielokanałowo

W największej ilości kategorii kupują osoby kupujące wielokanałowo i jednocześnie zwykle kupujące
z wykorzystaniem komputera stacjonarnego - 4,1 kategorii na osobę. Następną aktywną pod tym kątem
grupą są kupujący zwykle na smartfonie - wskaźnik 3,5. Konsumenci kupujący zwykle na laptopie, bądź na
tablecie to średnio 3 kupowane wielokanałowo kategorie. Niezależnie od urządzenia używanego
Wykres <nr> - <Tytuł>
zakupowo, najpopularniejsze są uroda, moda<Źródło
i elektronika
i wszystkie te kategorie są najczęściej
i próba>
kupowane wielokanałowo przez osoby realizujące zakupy zwykle na komputerze stacjonarnym.
Wielokanałowe zakupy kupujących z użyciem tabletu to też często produkty dla dzieci, a kupujących
96
z użyciem smartfona - zdrowie, elektronika i edukacja.

Wykres nr 34 - Czy zdarza Ci się kupować w wielu miejscach w którejś z podanych niżej branż? W
których?
78 (15 top kategorii)
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, kupujący wielokanałowo, N=573
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Zakupy wielokanałowe
Wydatki kupujących wielokanałowo

Dla 2 najważniejszych zakupowo w e-commerce branż oraz kategorii produkty spożywcze sprawdziliśmy
jak wyglądają średnie wydatki w zależności od tego czy dany konsument kupuje wielokanałowo czy nie.
Jako pierwszą przedstawimy branżę elektronika / rtv / agd. W przypadku tej kategorii zakupowej widać
wyraźnie, że osoby, które odpowiedziały zdecydowanie tak, na pytanie czy kupują wielokanałowo, wydają
Wykres <nr> - <Tytuł>
znacznie więcej. Udział wydatków w dwóch
najwyższych
przedziałach kwotowych jest dla tej grupy
<Źródło
i próba>
konsumentów dwukrotnie wyższy niż średnio dla konsumentów.
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Wykres nr 35 - Gdybyś miał(a) określić najczęstszą średnią wartość swojego jednorazowego zakupu
niezależnie od kanału (offline, online, mobile) w kategorii ELEKTRONIKA / RTV / AGD to jaka byłaby to
kwota?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Zakupy wielokanałowe
Wydatki kupujących wielokanałowo

W kategorii moda / odzież / obuwie widać, że największe kwoty wydawane są statystycznie najczęściej
przez konsumentów, którzy mają zdecydowaną postawę odnośnie zakupów wielokanałowych - albo
zdecydowanie kupują albo zdecydowanie nie kupują wielokanałowo. Dodatkowo kupujący zdecydowanie
wielokanałowo mają najniższą liczbę kupujących w dwóch grupach wydatków najniższych czyli 0-50 zł i
Wykres <nr> - <Tytuł>
51-100 zł, a największy ze wszystkich grup
udział wydatków
<Źródło
i próba> na poziomie 101-250 zł.
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Wykres nr 36 - Gdybyś miał(a) określić najczęstszą średnią wartość swojego jednorazowego zakupu
niezależnie od kanału (offline, online, mobile) w kategorii MODA / ODZIEŻ / OBUWIE to jaka byłaby to
kwota?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Zakupy wielokanałowe
Wydatki kupujących wielokanałowo

W kategorii produkty spożywcze możemy zaobserwować, że najmniejsze kwoty - w przedziałach 0-50 zł i
51-100 zł - są wydawane najrzadziej przez osoby, które zdecydowanie kupują wielokanałowo. Dodatkowo
widzimy, że w tej grupie, obok osób zdecydowanie nie kupujących produktów spożywczych wielokanałowo,
udział największych wydatków jest najwyższy. Najmniej wydają natomiast osoby niezdecydowane, które
Wykres <nr> - <Tytuł>
stwierdziły, że raczej kupują lub raczej nie kupują wielokanałowo.
<Źródło i próba>
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Wykres nr 37 - Gdybyś miał(a) określić najczęstszą średnią wartość swojego jednorazowego zakupu
niezależnie od kanału (offline, online, mobile) w kategorii PRODUKTY SPOŻYWCZE to jaka byłaby to
kwota?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Mobilne czynności okołozakupowe
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Zdaniem konsumentów
Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków?

Coraz szybsze tempo życia zmusiło Polaków do dokonywania szybkich zakupów, gdzie
najlepiej sprawdzają się sklepy internetowe. Minęły już czasy, gdy całe rodziny wybierały się na wycieczkę
do sklepu, godzinami przeglądając towar - teraz liczy się każda minuta i nawet 5 minut spędzonych w
kolejce do kasy potrafi wyprowadzić człowieka z równowagi…

Dostępność internetu na urządzeniach mobilnych (praktycznie w dowolnym miejscu i o dowolnej
porze) umożliwia weryfikację cen w sklepie i uzyskanie dodatkowych informacji o produktach. Coraz
częściej zakupy, nawet codzienne, dokonywane są przez internet oraz urządzenia przenośne, jak smartfon
czy tablet.

Polacy chętniej korzystają z możliwości nie tylko swoich PC-tów czy laptopów, ale również
tabletów i smartfonów. Jako, że płatności za pomocą aplikacji mobilnych są dość nowe, najchętniej sięgają
po nie ludzie młodzi, ale zdarza się również zobaczyć starsze osoby korzystające z płatności typu Blik. To
dobrze, że będąc zaganianym przez cały dzień choć trochę możemy sobie ułatwić życie.
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Mobilne czynności okołozakupowe
Czynności mobilne

Internauci korzystający z urządzeń mobilnych realizują na nich średnio 3 czynności okołozakupowe.
Żadnych z zaproponowanych przez nas czynności nie wykonuje jedynie 13% badanych konsumentów.
Najpopularniejsze zaś z nich to: porównywanie cen i ofert (51%), poszukiwanie opinii o produktach
i usługach (37%) oraz informacji o produktach i usługach (36%), a także sprawdzanie stanu zamówienia
Wykres <nr> - <Tytuł>
(36%). Wskaźnik popularności ponad 30% uzyskało
7 na 9 zaproponowanych przez nas aktywności
<Źródłoaż
i próba>
okołozakupowych. Zakupu dokonuje na urządzeniach mobilnych 34% korzystających z nich konsumentów.
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Wykres nr 38 - Które z czynności związane z zakupami wykonujesz na urządzeniu mobilnym
(smartfon lub tablet)?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, korzystający aktywnie z urządzeń
78 mobilnych N=837
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Mobilne czynności okołozakupowe
Czynności mobilne

Osoby zwykle kupujące mobilnie, w szczególności na tablecie, są najbardziej aktywne jeśli chodzi o
aktywności okołozakupowe wykonywane na urządzeniu mobilnym - realizują ich 4,8 na osobę w
porównaniu do 3,2 w grupie osób kupujących zwykle na komputerze stacjonarnym. Konsumenci
realizujący tzw. c-commerce (couch-commerce) czyli zakupy z pomocą tabletu, znacznie częściej niż
Wykres <nr> - <Tytuł>
pozostali porównują ceny i oferty (74% wskazań),
a także
poszukują informacji o produktach i usługach
<Źródło
i próba>
(63%), sprawdzają dostępność towarów w sklepie (53%) i poszukują inspiracji zakupowej (44%). Drugą
grupą najbardziej aktywną pod względem czynności okołozakupowych są konsumenci kupujący zwykle na
96
smartfonie - realizują 4,4 aktywności okołozakupowe na osobę.

Wykres nr 39 - Które z czynności związane z zakupami wykonujesz na urządzeniu mobilnym
78(smartfon lub tablet)?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, korzystający aktywnie z urządzeń
mobilnych N=837
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57
61%
56%

39%
42%

sprawdzam stan zamówienia

66%

52%
49%
47%

45%

55%

53%

44%

Czerwiec

Bardzo długa kategoria 2

Lipiec
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Bardzo długa kategoria
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3
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Mobilne czynności okołozakupowe
Czynności mobilne

Wśród osób kupujących wielokanałowo, jedynie 3% (zdecydowanie kupują wielokanałowo) i 8% (raczej
kupują wielokanałowo) nie wykonuje na urządzeniach mobilnych żadnych aktywności okołozakupowych.
W przypadku zdecydowanie nie kupujących wielokanałowo ten odsetek sięga 47%. Kupujący
wielokanałowo także wskazują średnio znacznie więcej wykonywanych na urządzeniu mobilnych
Wykres <nr> - <Tytuł>
aktywności okołozakupowych - 3,9 wśród zdecydowanie
kupujących wielokanałowo w porównaniu do 1,7
<Źródło i próba>
wśród zdecydowanie nie kupujących wielokanałowo.
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Wykres nr 40 - Które z czynności związane z zakupami wykonujesz na urządzeniu mobilnym
(smartfon lub tablet)?
Raport M-commerce. Kupuję
78 mobilnie, internauci, korzystający aktywnie z urządzeń
mobilnych N=837
15%

poszukuję informacji o produktach bądź usługach,
które zamierzam kupić

sprawdzam dostępność towarów w sklepie

sprawdzam stan zamówienia

44%

32%

4%

26%

33%
26%
26
17%
19%

23

12

4%
4%
piszę recenzje, opiniuję sklep / markę / zakup
5%
Kwiecień

53
46

37

45%
38%

23
30%

46%

45

58%

44%

32%

8%

poszukuję inspiracji zakupowych

58

57

35%

19%43

2%

poszukuję opinii o produktach bądź usługach,
które zamierzam kupić
17

39%

11%

porówuję ceny / oferty

dokonuję zakupu

26%
30%

14%
11%

poszukuję informacji o godzinach otwarcia
i lokalizacji sklepu
55

70

24%
15%
13%
19%

10%

38%

25%

Maj

Czerwiec

10%
47%
n/d Bardzo długa kategoria 124% Bardzo długa kategoria
2
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zdecydowanie nie
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Bardzo długaraczej
kategoria
tak 3
zdecydowanie tak

Mobilni w sklepie

71

Zdaniem konsumentów
Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków?

Polacy więcej czasu poświęcają na analizę dokonywanych zakupów, korzystając z informacji i
opinii w internecie. Niejednokrotnie wolą korzystać z zakupów przez internet, gdyż mają większy wybór
produktów i niejednokrotnie atrakcyjniejsze ceny, a system odbioru za pomocą paczkomatów nie zmusza
do czekania w domu na kuriera. Ponadto wspierają polskie firmy w dobie dominacji rynku przez markety z
kapitałem zagranicznym.

Wielu klientów zaczęło traktować sklepy stacjonarne jako przymierzalnie / miejsca, gdzie można
obejrzeć produkty - samych zakupów wolą dokonywać w internecie, gdzie jest zwykle taniej. Klienci stali
się także dużo bardziej świadomi - m.in. dzięki porównywarkom cen oraz serwisom typu Opineo.

Dokonywanie zakupów jest coraz szybsze, a zakupiony produkt chcemy otrzymać jak
najszybciej. Dostępność towarów i możliwość zakupu przez internet zdominowała młodszą część
społeczeństwa.
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Mobilni w sklepie
Czynności mobilne w sklepie

Różnorodne aktywności okołozakupowe realizowane na urządzeniu mobilnym w sklepie dotyczą już 78%
konsumentów mobilnych, czyli wykorzystujących aktywnie urządzenia mobilne, a 43% wszystkich
badanych konsumentów. Jest to bardzo duży wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy, szczególnie jeśli chodzi
o aktywności typu show-rooming (porównywanie cen, poszukiwanie informacji o kontrofertach), gdzie w
Wykres <nr> - <Tytuł>
lutym 2015 dane pokazywały jeszcze, że nieco
ponadi 40%*
konsumentów korzystających z urządzeń
<Źródło
próba>
mobilnych realizuje aktywności okołozakupowe typu show-rooming w sklepie, a obecnie jest to już 55%.
Średnio konsument wykonuje w sklepie 2 czynności okołozakupowe. Najpopularniejsza z nich to
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zdecydowanie sprawdzanie czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt (35%). 31% konsumentów
korzystających z urządzeń mobilnych, poszukuje również na swoim urządzeniu podczas wizyty w sklepie
dodatkowych informacji o produkcie jaki zamierza kupić, 29% szuka opinii o produktach i również 29% robi
zdjęcia produktom, żeby skonsultować zakup z bliskimi. W kontekście danych, wydaje się, że coraz
ważniejszym elementem procesu zakupowego, nawet w sklepie stacjonarnym dla konsumentów
78
mobilnych, są opinie konsumenckie - 29% korzysta z nich kupując w stacjonarnym sklepie, a ponad 10%
opiniuje od razu sklep, w którym kupuje. Ze względu na skalę popularności wśród konsumentów
mobilnych, trzeba powiedzieć, że czynności okołozakupowe są70
już istotnym elementem procesu
zakupowego i mogą przesadzić o kontynuacji lub zaniechaniu zakupu. Poniżej prezentujemy pełną listę
wskazanych przez konsumentów aktywności mobilnych w realizowanych sklepie.
58
57
Wykres nr 41- Które z podanych czynności wykonujesz w sklepie?
Raport M-commerce. Kupuję
53 mobilnie, internauci, korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych N=837

55

46
43

spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt

35%

szukam dodatkowych informacji o produkcie,
który zamierzam kupić

29%

szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić
robię zdjęcia produktom, żeby przeanalizować
ewentualny zakup na spokojnie w domu

26

23

25%

17

robię zdjęcia produktom i wysyłam rodzinie
bądź znajomym, żeby skonultować zakup
12

21%

skanuję kod QR / kreskowy
żeby dowiedzieć się więcej o produkcie

12%
11%

opiniuję sklep / markę / zakup

10%

płacę za pomocą telefonu (zbliżeniowo)

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

5%

Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 4

żadne z powyższych

29%

23

wykorzystuję kupon / ofertę otrzymaną mailowo

melduję się w danym miejscu (tzw. check-in)

37

31%

Bardzo długa kategoria 2
22%

Bardzo długa kategoria 3

45
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Mobilni w sklepie
Czynności mobilne w sklepie

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są bardzo aktywni w sklepie jeśli chodzi o realizację rozmaitych
czynności okołozakupowych na urządzeniach mobilnych. Średnio konsumenci, niezależnie od płci,
wykonują w sklepie 2 takie czynności. Różnice, jakie można zauważyć, to większa skłonność kobiet do
robienia zdjęć produktom, a mężczyzn do poszukiwania dodatkowych informacji o produktach, także za
Wykres <nr> - <Tytuł>
pośrednictwem QR kodów i kodów kreskowych.
Co ciekawe,
<Źródło
i próba>mimo, że kobiety ogólnie chętniej korzystają
z subiektywnych źródeł informacji zakupowej, takich jak opinie internautów i znajomych, w przypadku
konsumentów mobilnych w sklepach stacjonarnych, ten wskaźnik wyrównuje się i jest bardzo wysoki dla
96
kobiet i mężczyzn.

Wykres nr 42- Które z podanych czynności wykonujesz w sklepie?
Raport M-commerce.
Kupuję mobilnie, internauci, korzystający
78
aktywnie z urządzeń mobilnych N=837
35%
36%

spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt
robię zdjęcia produktom, żeby przeanalizować
ewentualny zakup na spokojnie w domu
55

30%
27%
29%
28%

szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić

Kwiecień
melduję się w danym miejscu
(tzw. check-in)

46

45

37

27%
34%
24%

26

17%
23
12%
10%

opiniuję17sklep / markę / zakup

skanuję kod QR / kreskowy
żeby dowiedzieć się więcej o produkcie

53

20%

szukam dodatkowych informacji o produkcie, który zamierzam kupić

12
płacę za pomocą telefonu (zbliżeniowo)

58

57

29%

43

wykorzystuję kupon / ofertę otrzymaną mailowo

robię zdjęcia produktom i wysyłam rodzinie
bądź znajomym, żeby skonultować zakup
23

70

9%
10%
7%
16%
6%
Maj
5%

Bardzo
długa kategoria 1
żadne
z powyższych
Bardzo długa kategoria 4

Czerwiec

21%
Bardzo długa kategoria 2
23%

Lipiec

kobieta
mężczyzna
Bardzo długa kategoria 3

74

Mobilni w sklepie
Czynności mobilne w sklepie

Zdecydowanie najbardziej aktywną grupą jeśli chodzi o czynności mobilne okołozakupowe w sklepach,
jest grupa wiekowa 35-44 lata. Osoby w tym wieku realizują średnio 2,5 takiej aktywności na osobę.
Drudzy w kolejności są przedstawiciele pokolenia Y, osoby w wieku 25-34 lata, które wykonują 2,1 takiej
czynności an osobę. Natomiast najbardziej aktywni jeśli chodzi o klasyczny show-rooming, czyli
Wykres <nr> - <Tytuł>
poszukiwanie dodatkowych informacji, cen i opinii
o produkcie,
<Źródło
i próba> są przedstawiciele grupy wiekowej 45-54
lata.
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Wykres nr 43 - Które z podanych czynności wykonujesz w sklepie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, korzystający
aktywnie z urządzeń mobilnych N=837
78
spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt

70

szukam dodatkowych informacji o produkcie, który zamierzam kupić
robię zdjęcia produktom, żeby przeanalizować
55 w domu
ewentualny zakup na spokojnie

58

57
53

wykorzystuję kupon / ofertę otrzymaną mailowo

46
43

szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić

45

37

robię zdjęcia produktom i wysyłam rodzinie
bądź znajomym, żeby skonultować zakup
26
opiniuję sklep / markę / 23
zakup

23

17
skanuję kod QR / kreskowy
żeby dowiedzieć się więcej o12
produkcie
płacę za pomocą telefonu (zbliżeniowo)
melduję się w danym miejscu (tzw. check-in)

Kwiecień

Maj

Czerwiec

żadne z powyższych
Bardzo długa kategoria 1
0%
10%
Bardzo długa kategoria
4

Bardzo długa kategoria 2
20%
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50%

<18
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Lipiec
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Mobilni w sklepie
Czynności mobilne w sklepie

Najbardziej aktywnie w sklepie swoje urządzenia mobilne wykorzystują mieszkańcy największych miast. To
oni uzyskują średnio 2,4 aktywności mobilnej na osobę. Dla miast 200-500 tyś. mieszkańców jest to 2,1,
a dla najmniejszych miast i wsi odpowiednio 1,74 i 1,9. Osoby z miast 20-50 tyś. mieszkańców są bardzo
aktywne jeśli chodzi o opinie - zarówno poszukiwanie ich, jak i dzielenie się własną opinią o sklepie.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 44 - Które z podanych czynności wykonujesz w sklepie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych N=837
78
szukam dodatkowych informacji
o produkcie, który zamierzam kupić

70

spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt
robię zdjęcia produktom, żeby przeanalizować
ewentualny zakup na spokojnie 55
w domu

58

57
53

wykorzystuję kupon / ofertę otrzymaną mailowo

46
43

szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić

45

37

robię zdjęcia produktom i wysyłam rodzinie
bądź znajomym, żeby skonultować zakup
skanuję kod QR / kreskowy
23
żeby dowiedzieć się więcej o produkcie

26
23

17
opiniuję sklep / markę / zakup
12
melduję się w danym miejscu (tzw. check-in)

miasto > 500 tyś. mieszkańców
miasto 200-500 tyś. mieszkańców
miasto 100-200 tyś. mieszkańców
płacę za pomocą telefonu (zbliżeniowo)
miasto 50-100 tyś. mieszkańcow
Kwiecień
Maj
Czerwiec miasto 20-50 tyś.
Lipiec
mieszkańców
miasto do 20 tyś. mieszkańców
żadne z powyższych
wieś
Bardzo długa kategoria 1
Bardzo długa kategoria 2
Bardzo długa kategoria 3
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10% 4 20%
30%
40%
50%
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Mobilni w sklepie
Czynności mobilne w sklepie

Najwięcej aktywności zakupowych realizują na urządzeniu mobilnym w stacjonarnym sklepie konsumenci
kupujący zwykle z pomocą tabletu. Dla nich liczba aktywności na osobę to 3,4 w porównaniu do 2,4
osiągniętej dla najmniej aktywnej pod tym kątem grupy - konsumentów kupujących zwykle z użyciem
laptopa. Żadnej aktywności okołozakupowej w sklepie nie realizuje tylko 13% osób kupujących zwykle
Wykres <nr> - <Tytuł>
z użyciem tabletu i 9% osób kupujących zwykle
na smartfonie.
<Źródło
i próba> Dla porównania ten wskaźnik dla osób
kupujących zwykle na komputerze stacjonarnym wyniósł 26%.
96
Osoby kupujące mobilnie znacznie częściej niż pozostali, podczas wizyty w realnym sklepie, szukają
informacji i opinii o produktach i sprawdzają ceny (tu akurat najbardziej aktywna jest grupa osób
kupujących przy użyciu smartfona). Ponad 40% z nich wykorzystuje kupony i dedykowane oferty
otrzymane mailowo, a ponad 30% robi zdjęcia produktom (dla kupujących na smartfonie jest to nawet
42%). W kontekście wyników należy uznać, że78
zjawisko wykorzystywania urządzeń mobilnych w sklepie
i show-roomingu jest nieodzowne i będzie się nasilać wraz ze wzrostem penetracji urządzeń mobilnych.

55
spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt

70
Wykres nr 45 - Które z podanych czynności wykonujesz w sklepie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych N=837
58
57
53

szukam dodatkowych informacji o produkcie,
który zamierzam kupić

46
43

szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić

37

wykorzystuję kupon / ofertę otrzymaną mailowo
robię zdjęcia produktom, żeby przeanalizować
ewentualny zakup na spokojnie w domu
robię zdjęcia produktom i wysyłam rodzinie23
bądź znajomym, żeby skonultować zakup

45

26
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skanuję kod QR 17
/ kreskowy
żeby dowiedzieć się więcej o produkcie
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opiniuję sklep / markę / zakup
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Maj
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Mobilni w sklepie
Czynności mobilne w sklepie

Osoby zdecydowanie kupujące wielokanałowo wykonują najwięcej mobilnych aktywności
okołozakupowych w sklepie - średnio 3 na osobę porównaniu do 1,2 dla najmniej aktywnej pod tym
względem grupy, czyli konsumentów zdecydowanie nie kupujących wielokanałowo. Co ciekawe, fakt
wykonywania jakiejkolwiek aktywności okołozakupowej, nie zależy od tego czy dana osoba kupuje
Wykres <nr> - <Tytuł>
wielokanałowo czy nie, a raczej od tego jak zdecydowana
jest jej postawa - osoby niezdecydowane, które
<Źródło i próba>
wskazały, że raczej kupują lub raczej nie kupują wielokanałowo, pozostają również najmniej aktywne pod
katem aktywności okołozakupowych w sklepie. Te osoby najchętniej w sklepie porównują ceny z
96
internetowymi, robią zdjęcia i poszukują opinii o produktach. Wśród osób, które zdecydowanie kupują
wielokanałowo, aż 7 aktywności okołozakupowych uzyskało ponad 30% wskazań.

Wykres nr 46- Które
78 z podanych czynności wykonujesz w sklepie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych N=837
70
spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt
58

57

szukam opinii o produkcie, który zamierzam kupić
55

53

szukam dodatkowych informacji o produkcie,
który zamierzam kupić

46
43

wykorzystuję kupon / ofertę otrzymaną mailowo

37

robię zdjęcia produktom, żeby przeanalizować
ewentualny zakup na spokojnie w domu
robię zdjęcia produktom i wysyłam rodzinie
bądź znajomym, żeby skonultować zakup

45

26
23

skanuję kod QR / kreskowy
żeby dowiedzieć się więcej
17 o produkcie

23

opiniuję sklep / markę / 12
zakup
płacę za pomocą telefonu (zbliżeniowo)
melduję się w danym miejscu (tzw. check-in)

Kwiecień

Maj

Czerwiec

żadne z powyższych
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Bardzo długa kategoria 2
0% kategoria
10% 4 20%
30%
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50%
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Lipiec
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100%
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Mobilni w sklepie
Show-rooming

Osoby, które sprawdzają informacje o produktach i kontroferty w internecie podczas wizyty w sklepie
stacjonarnym zapytaliśmy o przyczyny takiego zachowania. Jak widać, najczęstszą przyczyną wyciągania
z kieszeni urządzenia mobilnego i wykonywania wszelkich czynności okołozakupwych, są zbyt wysokie
ceny w stosunku do internetowych (44% wskazań). Natomiast druga co do popularności przyczyna showWykres <nr> - <Tytuł>
roomingu to po prostu chęć kupowania świadomie,
nai podstawie
<Źródło
próba> kompletnych informacji (39% wskazań).
To prowadzi nas do wniosku, że show-rooming jest zjawiskiem nieodzownym i naturalnym dla
nowoczesnych konsumentów i sklepy będą musiały się do niego dostosować i postarać wykorzystać jako
96
swoją szansę. Inne przyczyny show-roomingu, które uzyskały popularność powyżej 30% to niedokładne /
niewystarczające opisy produktów, niedostępność określonego typu produktu, i brak promocji i
dedykowanych ofert. To wyraźne wskazówki dla sklepów, jakie informacje, czy też działania można podjąć
w celu minimalizacji, bądź jeszcze lepiej - zagospodarowania zjawiska show-roomingu.
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Wykres nr 47 - Co Cię skłania do show-roomingu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, których dotyczy
show-rooming,
N=663
70
gdy w sklepie są zbyt wysokie ceny w porównaniu do internetowych

44%

"głównie po prostu chcę wiedzieć, że podejmuję
55
dobre decyzje zakupowe, dlatego sprawdzam wiele opcji zakupu"

53

gdy w sklepie są niedokładne / niewystarczające opisy produktów

33%

46

43

gdy niedostępny jest typ produktu,
jakiego szukam, np. rozmiar bądź kolor

31%

gdy brak jest promocji, specjalnych ofert
gdy obsługa w sklepie nie posiada
23
wystarczających informacji o produkcie

39%

58

57

37

31%
26
23

17
gdy zbyt długo muszę czekać, żeby zostać obsłużoną / obsłużonym

25%
22%

12
16%

gdy obsługa jest niemiła

14%

niekorzystne warunki zwrotu bądź inne warunki zakupu

Kwiecień

gdy cena produktu wydaje mi się za wysoka

2%

Bardzonie
długa
kategoria
4%1
wiem
Bardzo długa kategoria 4

Maj

Czerwiec

Bardzo długa kategoria 2

Lipiec

Bardzo długa kategoria 3

45

79

Mobilni w sklepie
Show-rooming

U osób, które zwykle kupują mobilnie, z wykorzystaniem smartfona lub tabletu, widzimy większą skłonność
do wykorzystywania tych urządzeń w celach show-roomingu, w szczególności gdy w sklepie są zbyt
wysokie ceny (odpowiednio 61% wskazań dla korzystających zakupowo z tabletu i 60% dla korzystających
ze smartfona). Kupujący zwykle za pomocą tabletu znacznie częściej niż pozostali sprawdzają też, czy
Wykres <nr> - <Tytuł>
gdzieś poza sklepem są w stanie kupić konkretny
typ iproduktu,
<Źródło
próba> którego w sklepie brakuje (53% wskazań)
oraz aktywizują się pod kątem show-roomingu gdy w sklepie są niewystarczające opisy produktu (52%).
Ta grupa jest też najbardziej wrażliwa na niemiłą obsługę (26% wskazań).
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Wykres nr 48 - Co Cię skłania do show-roomingu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, których dotyczy
78
show-rooming, N=663
gdy w sklepie są zbyt wysokie ceny
w porównaniu do internetowych
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Mobilni w sklepie
Show-rooming

Osoby, które kupują wielokanałowo są dużo bardziej wrażliwe na większość przyczyn show-roomingu niż
te, które nie kupują wielokanałowo. Widać to w zasadzie dla każdej przyczyny show-roomingu, która
w grupie osób kupujących wielokanałowo znacznie szybciej wywołuje reakcje i konkretne działania. Osoby,
które zdecydowanie nie kupują wielokanałowo, najczęściej nie wiedzą jakie przyczyny wywołują u nich
Wykres <nr> - <Tytuł>
aktywności typu show-rooming (19% wskazań
na opcję
nie wiem), osoby kupujące wielokanałowo są dużo
<Źródło
i próba>
bardziej świadome swoich zachowań w tym zakresie (tylko 1% i 3% wskazań na opcję nie wiem).
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Wykres nr 49 - Co Cię skłania do show-roomingu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, których dotyczy
show-rooming, N=663
78
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Mobilni w sklepie
Zachęta do zakupów w sklepie

Wiemy już co zachęca konsumentów do show-roomingu, teraz pora dowiedzieć się, czy są jakieś czynniki,
które skłoniłyby konsumentów do zakupu w sklepie stacjonarnym, pomimo, że znaleźli lepszą ofertę
cenową w internecie. Przekonajmy się zatem. Okazuje się, że tylko 3% konsumentów sprawdzających
kontroferty w internecie będąc w realnym sklepie wskazuje, że nie ma czynnika, który przekonałby ich do
Wykres <nr> - <Tytuł>
zakupów offline w tym sklepie. To bardzo pozytywna
<Źródłoinformacja.
i próba> Prawie połowę takich konsumentów
zachęci do zakupu zaoferowanie promocji (49%) oraz obniżenie ceny w odpowiedzi na to, co znaleźli w
internecie (48%). Widać więc, że czynnik cenowy gra tu kluczową rolę. 44% konsumentów chciałoby w
96
takim przypadku otrzymać zniżkę na następne zakupy, czyli znowu motywację cenową. Profesjonalna
obsługa i doradztwo przekona 35% konsumentów uprawiających show-rooming. 27% takich konsumentów
i tak kupi produkt, ponieważ chce go mieć od razu, a 26% skoro i tak już jest w sklepie. Dla 18%
kluczowym czynnikiem zakupu offline jest zaś możliwość przymierzenia i obejrzenia produktu.
78
Wykres nr 50 - Co zachęciłoby Cię do dokonania zakupu podczas wizyty w realnym
sklepie, pomimo, że znalazłaś/eś właśnie ten sam produkt w niższej cenie w
70
internecie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, których dotyczy showrooming, N=663
zaoferowanie ciekawej promocji,
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Mobilni w sklepie
Zachęta do zakupów w sklepie

Niezależnie od tego czy konsumenci zwykle kupują na urządzeniu stacjonarnym, czy mobilnym, zaledwie
2% takich osób twierdzi, że nie ma czynnika, który zachęciłby je do zakupów w sklepie, pomimo, że
znalazły podobny produkt w bardziej atrakcyjnej cenie w sieci. Jest więc pole do podjęcia szeregu działań
przez sklepy stacjonarne, żeby zachęcić nawet takich świadomych konsumentów do zakupów.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 51 - Co zachęciłoby Cię do dokonania zakupu podczas wizyty w
realnym sklepie, pomimo, że znalazłaś/eś właśnie ten sam produkt w niższej cenie
w internecie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, których dotyczy showrooming, N=663
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Mobilni w sklepie
Zachęta do zakupów w sklepie

Niezależnie od tego, czy dany konsument jest przyzwyczajony do kupowania wielokanałowo, czy nie, jest
otwarty na zachęty sklepów do zakupu, pomimo atrakcyjnych cen w sieci. Tylko 2% do 4% konsumentów
wskazuje, że nie ma czynnika, który przekonałby ich do dokonania zakupu na miejscu, gdy znaleźli ten
sam produkt w bardziej w atrakcyjnej cenie. Warto to wykorzystać.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 52 - Co zachęciłoby Cię do dokonania zakupu podczas wizyty w realnym sklepie,
pomimo, że znalazłaś/eś właśnie ten sam produkt w niższej cenie w internecie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, których dotyczy show-rooming, N=663
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Mobilni w sklepie
Ocena praktyk w sklepie

Zdecydowana większość konsumentów nie popiera zabraniania wykonywania zdjęć w sklepie,
zróżnicowanej polityki cenowej w różnych kanałach sprzedażowych oraz utrudniania show-roomingu czyli
poszukiwania informacji na urządzeniu mobilnym w trakcie zakupów w realnym sklepie. Wszystkie
powyższe działania spotkały się z dezaprobatą 70% i więcej konsumentów.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
Bardzo pozytywnie konsumenci oceniają udostępnianie przez sklepy dodatkowej informacji o produktach
96prawie 60%
w postaci kodów, które można odczytać za pomocą urządzenia mobilnego. Podobnie,
konsumentów doceni, gdy marka będzie przesyłać i dedykowane oferty po wejściu do sklepu na ich
urządzenie mobilne (umożliwia to np. zastosowanie beaconów).
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Wykres nr 53 - Jak oceniasz wskazane praktyki / zachowania sklepu w
stosunku do jego70
klientów? Skala 1-6
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, których dotyczy
show-rooming, N=663
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Profile konsumenckie
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Profile konsumenckie
Konsument kupujący wielokanałowo

Kupujący wielokanałowo to najczęściej:

Nieco częściej kobieta niż mężczyzna (5 p.p. przewagi pań)

W wieku 25-34 lub 35-44

Mieszka w średnim lub większym mieście

Jego średnia wartość zakupów w kategorii moda, elektronika i zakupy spożywcze są wyraźnie
wyższe niż statystycznego internauty, przy czym jeśli taka osoba znajduje się w najwyższym przedziale
średnich wydatków w tych kategoriach - to w zasadzie zawsze kupuje wielokanałowo

Zwykle dokonuje zakupów mobilnie - na tablecie lub smartfonie

Jest dwukrotnie bardziej aktywny jeśli chodzi o mobilne aktywności okołozakupowe w sklepie i
trzykrotnie bardziej aktywny jeśli chodzi o klasyczny show-rooming

Trzykrotnie częściej zareaguje gdy sklep nie ma strony lub aplikacji mobilnej, np. zniechęcając się
do zakupów w tym sklepie i poszukując rozwiązań konkurencyjnych
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Profile konsumenckie
Konsument kupujący mobilnie

Konsument zwykle kupujący mobilnie to:

Nieco częściej mężczyzna (2 p.p. przewagi dla zakupów za pomocą smartfona i 5 p.p. dla tabletu)

Najczęściej osoba w wieku 25-34 albo 35-44 lata (60% kupujących na smartfonie i kupujących na
tablecie to osoby w tych przedziałach wiekowych)

Aktywnie korzystający z urządzenia mobilnego podczas zakupów w realnym sklepie - 1,5 raza
wyższa niż statystycznie skłonność do takich aktywności i ponad 50% wskazań na show-rooming

Wydający statystycznie nieco więcej niż kupujący stacjonarnie w takich kategoriach jak elektronika,
moda, uroda i zakupy spożywcze (5-15% więcej)

Wrażliwy na to czy sklep oferuje rozwiązanie mobilne - 1,5 raza częściej zareaguje negatywnie na
brak strony lub aplikacji mobilnej niż osoba kupujący zwykle na komputerze stacjonarnym lub laptopie

Oczekiwania konsumentów

89

Zdaniem konsumentów
Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków?

Kupujemy zdecydowanie częściej niż kiedyś, co wiąże się na pewno z wzrostem zamożności
części społeczeństwa, brakuje jednak często nam rozwagi podejmując decyzje dotyczące zakupu, często
kierujemy się panująca modą na dany produkt chociaż potem nie będziemy go prawie wcale używać.

Myślę, że Polacy stali się bardziej wymagający, ale też bardziej powściągliwi w dokonywaniu
zakupów. Szczególnie jeśli chodzi o produkty przekraczające kwotę 100 zł. Wolą się zastanowić,
sprawdzić opinię, kupić w najtańszym miejscu (często w internecie, Allegro...) lub z korzystnymi zniżkami.
Mogą poczekać do 2 tygodni na dostępność produktu, jeśli wiąże się to z jakąś zniżką...

O 180 stopni! Różnorodność produktów, obsługa klienta. Obecnie w sklepach jest mnóstwo
towaru, trzeba mieć tylko pełen portfel.	
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Oczekiwania konsumentów
Nowoczesny sklep

Zapytaliśmy konsumentów wprost jakie mają wskazówki dla sklepów, żeby można je było uznać za
nowoczesne i jakie cechy sprawiają, że konsumenci będą je cenić i częściej z nich korzystać. Oto
odpowiedzi. Prawie połowa konsumentów doceni zakupy bez zakładania konta - jest to zdecydowanie
wskazanie nr 1 wśród konsumenckich życzeń. 38% konsumentów wskazuje też na spójność ofert - cen i
Wykres <nr> - <Tytuł>
promocji - międzykanałowo. Kolejne żądanie<Źródło
dotyczy irównież
próba>zakupów wielokanałowych - utrzymywania
koszyka zakupowego niezależnie od urządzenia - tu 29% wskazań. Zapamiętywanie życzeń i list
zakupowych to 27% wskazań konsumenckich, a opcja odbioru zamówienia w sklepie - click-to-collect 96
30% wskazań.

78
Wykres nr 54 - Wyobraź sobie nowoczesną markę / sklep, z którego uwielbiasz
70oferować, żeby zaskarbić sobie Twoją
korzystać. Jakie możliwości powinien
sympatię?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Oczekiwania konsumentów
Mobilność a wizerunek

Współcześni konsumenci stali się wymagający. Chcą, żeby proces zakupowy był wygodny, niezależnie od
tego gdzie się znajdują, czy z jakiego urządzenia korzystają. To, czy sklep oferuje rozwiązanie mobilne stronę lub aplikację - nie ma znaczenia już tylko dla 27% wszystkich badanych konsumentów. 31%
konsumentów uważa, że sklep nie posiadający strony lub aplikacji mobilnej jest nie na czasie i
Wykres <nr> - <Tytuł>
niedostosowany do potrzeb klienta. 18% jest<Źródło
zdania, że
taki sklep jest nieświadomy trendów i potrzeb
i próba>
nowoczesnych konsumentów. 9% oceniło sklep nieposiadający żadnego rozwiązania mobilnego jako
nieprzyjazny i już w tym momencie przegrany. Wygląda zatem na to, że posiadanie przez sklep
96
rozwiązania mobilnego staje się ważnym elementem, i biznesowym, i wizerunkowym.

78 aplikacji bądź strony mobilnej jest według mnie…
Wykres nr 55 - Sklep / marka, który nie posiada
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Oczekiwania konsumentów
Mobilność a wizerunek

Nieco bardziej krytyczni wobec sklepów nieposiadających mobilnych rozwiązań zakupowych są
mężczyźni, ale oni też częściej niż kobiety wykorzystują mobilnie do zakupów smartfon, dla nich jest to
więc prawdopodobnie bardziej dotkliwe. Tylko 23% mężczyzn i o 8 p.p. więcej kobiet (31%) twierdzi, że
fakt posiadania przez sklep rozwiązania mobilnego nie ma dla nich znaczenia. Z opinią, że sklep
Wykres <nr> - <Tytuł>
nieobecny w kanale mobilnym jest już w tym <Źródło
momencie
przegrany i wręcz nieprzyjazny zgadza się
i próba>
odpowiednio 9% mężczyzn i 8% kobiet. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety (20% vs 17%) wskazują,
że marka niemobilna jest po prostu nieświadoma trendów. Obie płcie twierdzą zgodnie, że taki niemobilny
96
sklep jest niedostosowany do potrzeb klienta (odpowiednio 35% wskazań w przypadku kobiet i 31%
w przypadku mężczyzn). Podobną popularność - w granicy 30% - zyskało też określenie nie na czasie
w stosunku do sklepów niemobilnych.
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Wykres nr 56 - Sklep / marka, który nie posiada aplikacji bądź strony mobilnej jest według mnie…
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Oczekiwania konsumentów
Mobilność a wizerunek

Opinie odnośnie sklepów nie oferujących rozwiązań mobilnych są dość zróżnicowane w zależności od
wieku. Najbardziej krytyczni wobec takich sklepów są młodzi konsumenci. Wśród osób poniżej 18-tego
roku życia, aż 41% (vs 31% średnio wśród internautów) wskazało, że sklep nie posiadający aplikacji bądź
strony mobilnej jest niedostosowany do potrzeb klienta. Ta grupa ma także najwyższy odsetek wskazań na
Wykres <nr> - <Tytuł>
nieprzyjazność takich sklepów - 18% w stosunku
do średniej
na poziomie 8% i 5% wskazań w najstarszej
<Źródło
i próba>
grupie wiekowej. Bardziej krytyczni w temacie mobilności marek niż średnio internauci są także
konsumenci z grup wiekowych 19-24 i 25-34 lata. Wydaje się zatem, że im marka ma młodszą grupę
96
obecnych i potencjalnych klientów, tym szybciej powinna wejść w świat mobilny, żeby móc zaproponować
swoim klientom adekwatne do ich potrzeb rozwiązania i wzmocnić swój wizerunek.

78
Wykres nr 57 - Sklep / marka, który nie posiada aplikacji bądź strony mobilnej jest według mnie…
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie,
70 internauci, N=1497
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Oczekiwania konsumentów
Mobilność a wizerunek

Można by oczekiwać, że najbardziej krytyczni wobec sklepów „niemobilnych” będą mieszkańcy
największych miast, gdzie penetracja smartfonów i tabletów jest najwyższa (odpowiednio 70% vs 38% na
wsi*), okazuje się natomiast, że ocena marek nie posiadających rozwiązań mobilnych jest dość niska,
zarówno w dużych, jak i małych miastach i na wsi, Przykładowo, mieszkańcy najmniejszych miast i wsi
Wykres <nr> - <Tytuł>
mają największy odsetek wskazań na niedostosowanie
do potrzeb klienta takiego sklepu (odpowiednio
<Źródło i próba>
35% i 34% vs 31% średnio wśród internautów). Mieszkańcy największych miast najczęściej twierdzą, że
marka nie posiadająca rozwiązania mobilnego jest nie na czasie (36% wskazań). Generalnie ocena
96
wizerunkowa marki niemobilnej jest dość spójna wśród konsumentów niezależnie od wielkości miejsca
zamieszkania.

Wykres nr 58 - Sklep / marka, który nie posiada aplikacji bądź strony mobilnej jest według mnie…
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Oczekiwania konsumentów
Mobilność a wizerunek

Dla osób zwykle kupujących mobilnie, mobilność sklepu / marki ma dużo większe znaczenie. W grupie
kupujących zwykle za pomocą tabletu i smartfona odsetek odpowiedzi nie jest to dla mnie istotne osiąga
najniższe poziomy - odpowiednio 10% i 13%. Osoby kupujące mobilnie znacznie częściej twierdzą, że
marka nie posiadająca reprezentacji mobilnej jest nie na czasie (57% wskazań w przypadku kupujących za
Wykres <nr> - <Tytuł>
pomocą tabletu i 47% w przypadku kupujących
za pośrednictwem
smartfona). Konsumenci kupujący z
<Źródło
i próba>
użyciem smartfona mają największy poziom wskazań na większość określeń niemobilnej marki, takich jak:
już w tym momencie przegrana, nieprzyjazna i nieświadoma trendów i niedostosowana do potrzeb klienta.
96

Wykres nr 59 - Sklep / marka, który nie posiada aplikacji bądź strony mobilnej jest według mnie…
Raport M-commerce.78
Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Oczekiwania konsumentów
Mobilność a wizerunek

Widać wyraźnie, że osoby kupujące wielokanałowo znacznie bardziej krytycznie oceniają marki i sklepy
niemobilne, mają też najniższy wskaźnik odpowiedzi nie jest to dla mnie istotne w porównaniu do osób
kupujących stacjonarnie - odpowiednio 11% i 15% vs 28% i 34%. Sklep nie posiadający rozwiązania
mobilnego jako niedostosowany do potrzeb klienta i nie na czasie oceni już ponad 40% konsumentów
Wykres <nr> - <Tytuł>
kupujących wielokanałowo.
<Źródło i próba>
96

Wykres nr 60 - Sklep / marka, który nie posiada aplikacji bądź strony mobilnej jest według mnie…
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci, N=1497
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Oczekiwania konsumentów
Reakcje na brak mobilności

Najczęstszą reakcją konsumentów korzystających z urządzeń mobilnych na fakt, że dany sklep nie jest
mobile-friendly, to znaczy nie oferuje mobilnych rozwiązań zakupowych, jest pogorszenie się opinii o tym
sklepie (22% wskazań). Jest to dość niewymierny, wizerunkowy skutek braku mobilności, natomiast
kolejny najpopularniejszy, może być już znacznie bardziej dotkliwy dla sklepów, ponieważ jest to
Wykres <nr> - <Tytuł>
poszukiwanie marek i sklepów konkurencyjnych
i tam idokonywanie
zakupów. Mówi tak 21%
<Źródło
próba>
konsumentów. Kolejne dwa wskazania to też w zasadzie prawdopodobna utrata biznesu dla sklepów 18% wskazań na zniechęcenie do zakupów w niemobilnym sklepie i 12% wskazań na niechęć do
96
ponownych zakupów w niemobilnym sklepie. W sumie 57% konsumentów wskazało, że nieobecność
rozwiązania mobilnego wpływa w negatywny sposób na ich odczucia i skłonność zakupową. To poważne
zagrożenie dla biznesu niemobilnych sklepów.
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Wykres nr 61 - Jakie reakcje z Twojej strony powoduje fakt, że dana marka /
sklep nie ma strony mobilnej?
70
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Oczekiwania konsumentów
Reakcje na brak mobilności

Mobilni konsumenci, niezależnie od płci, podobnie reagują na brak rozwiązania mobilnego. Co ciekawe,
kobiety są nieco bardziej wrażliwe na tym punkcie - ma to znaczenie dla 59% kobiet i 55% mężczyzn.

Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 62 - Jakie reakcje z Twojej strony powoduje fakt, że dana marka /
sklep nie ma strony mobilnej?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych, N=833
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Oczekiwania konsumentów
Reakcje na brak mobilności

Wyraźnie widać, że im młodszy konsument, tym większa jego wrażliwość na fakt czy dana marka / sklep
ma prezentację w kanale mobilnym. Czynnik ten jest nieważny zakupowo tyko dla 35% najmłodszych
konsumentów (do 18 lat) w porównaniu do 53% konsumentów najstarszych (54 i więcej lat). Najmłodsi
konsumenci najczęściej zniechęcają się do niemobilnych sklepów, natomiast najwyższy wskaźnik
Wykres <nr> - <Tytuł>
poszukiwania sklepów konkurencyjnych występuje
konsumentów w wieku 45-54 lata.
<Źródło i u
próba>
Wykres nr 63 - Jakie reakcje z Twojej strony powoduje fakt,96
że dana marka / sklep
nie ma strony mobilnej?
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Oczekiwania konsumentów
Reakcje na brak mobilności

Stosunkowo najsilniejsze reakcje na brak mobilności sklepu występują w miastach 100-200 tyś.
mieszkańców a najsłabsze w miastach 50-100 tyś mieszkańców. Nie widać jednak zależności - im większe
miasto tym większa wrażliwość na obecność rozwiązań mobilnych - a w zasadzie można powiedzieć, że
ten problem dotyczy konsumentów niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania (wskaźnik od 42% do
Wykres <nr> - <Tytuł>
77% konsumentów zauważających problem niemobilności
sklepów).
<Źródło i próba>
Wykres nr 64 - Jakie reakcje z Twojej strony powoduje fakt, że dana marka96
/ sklep nie ma strony
mobilnej?
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Oczekiwania konsumentów
Reakcje na brak mobilności

Widać wyraźnie, że dla konsumentów kupujących zwykle mobilnie, mobilność sklepu ma zdecydowanie
większe znaczenie. Jest to istotny czynnik dla 68% konsumentów kupujących zwykle za pośrednictwem
tabletu i 64% osób kupujących zwykle na smartfonie, w porównaniu do 45% osób kupujących zwykle
stacjonarnie, co i tak dla tej grupy jest naszym zdaniem sporym wskaźnikiem wrażliwości na mobilność.
Wykres <nr> - <Tytuł>
Konsumenci mobilni najczęściej zareagują na<Źródło
brak responsywnego
sklepu lub aplikacji mobilnej
i próba>
pogorszeniem opinii o sklepie (29% konsumentów kupujących na tablecie i 28% konsumentów kupujących
na smartfonie), a następnie poszukiwaniem konkurencyjnych sklepów (odpowiednio 22% i 27%). W tym
96
ostatnim przypadku widzimy znacznie niższą lojalność i wyższą chęć do zmian dostawcy w przypadku
konsumentów korzystających zakupowo ze smartfona. Z zakupu w niemobilnym sklepie zrezygnuje 15%
konsumentów kupujących na tablecie i 16% tych, kupujących na smartfonie. Należy przypuszczać, że
wraz z rosnącą penetracją urządzeń mobilnych i świadomością konsumentów, wrażliwość na posiadanie
przez sklep rozwiązań mobilnych stanie się decydującym czynnikiem zakupowym. Uważamy natomiast,
78
że, biorąc pod uwagę dane, moment inwestycji sklepów w rozwiązania mobilne już nadszedł.
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Wykres nr 65 - Jakie reakcje z Twojej strony powoduje fakt, że dana marka / sklep nie ma strony
mobilnej?
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Oczekiwania konsumentów
Reakcje na brak mobilności

Konsumenci zdecydowanie kupujący wielokanałowo trzykrotnie częściej zwracają uwagę na to, czy sklep
ma rozwiązanie mobilne. Tylko 26% osób w tej grupie nie zareaguje w żaden sposób na brak strony, bądź
aplikacji mobilnej sklepu. 33% osób w tej grupie zniechęci się do niemobilnego sklepu, 31% przejdzie do
konkurencji, a 28% będzie miało gorsze zdanie o takim sklepie. 14% konsumentów kupujących
Wykres <nr> - <Tytuł>
wielokanałowo nie kupi już drugi raz w sklepie,
który nie
ma rozwiązania mobilnego.
<Źródło
i próba>
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Wykres nr 66 - Jakie reakcje z Twojej strony powoduje fakt, że dana marka / sklep nie ma strony
mobilnej?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z urządzeń
mobilnych, N=833
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Oczekiwania konsumentów
Oczekiwania w stosunku do aplikacji bądź strony mobilnej

Konsumenci korzystający z urządzeń mobilnych wskazują prawie 5 typów funkcjonalności, jakie powinna
oferować mobilna strona lub aplikacja sklepu. Największą liczbę wskazań uzyskały: szybkość działania
(49%), łatwe wyszukiwanie produktów (46%) oraz umożliwienie zakupu (43%). Bardzo ważna dla
konsumentów jest też możliwość wygodnego przeglądania dobrej jakości zdjęć (41%) i informacja
Wykres <nr> - <Tytuł>
o dostępności produktów (42%). 19% konsumentów
już zdania, że ważną funkcjonalnością aplikacji
<Źródłojest
i próba>
bądź strony mobilnej byłoby zapamiętywanie koszyka zakupowego omnichannelowo - to znaczy
niezależnie od urządzenia, którym akurat posługuje się konsument. Opcja click-to-collect, czyli możliwości
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zakupu towaru i odbioru w sklepie zyskała już natomiast 37% zwolenników wśród polskich konsumentów
korzystających z urządzeń mobilnych.

Wykres nr 67 - Czego oczekujesz przede wszystkim od aplikacji lub strony
mobilnej marki / sklepu?
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Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych, N=833
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Oczekiwania konsumentów
Oczekiwania w stosunku do aplikacji bądź strony mobilnej

Kobiety i mężczyźni korzystający z urządzeń mobilnych dość podobnie szeregują funkcjonalności jakie
powinna mieć strona lub aplikacja mobilna sklepu, aczkolwiek mężczyźni są nieco bardziej aktywni w tym
zakresie.Wskazania mężczyzn są nieco większe dla w zasadzie każdego ocenianego elementu, za
wyjątkiem opcji odbioru towaru w sklepie i integracji z popularnymi systemami płatności mobilnych.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
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Wykres nr 68 - Czego oczekujesz przede wszystkim od aplikacji lub strony
mobilnej marki / sklepu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych, N=833
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Oczekiwania konsumentów
Oczekiwania w stosunku do aplikacji bądź strony mobilnej

Najwięcej, bo 4,3 i 4,1 różnych funkcjonalności jakie powinna mieć strona lub aplikacja mobilna, wskazują
osoby w wieku 25-34 i 35-44. Najmniej skrystalizowane poglądy na temat pożądanych funkcjonalności
aplikacji / strony mobilnej sklepu mają osoby najmłodsze, w wieku poniżej 18 lat. Ta grupa wskazuje
średnio 1,8 takich funkcjonalności. Osoby z grupy 25-34 lata znacznie częściej niż pozostali wskazują,
Wykres <nr> - <Tytuł>
że aplikacja / strona mobilna powinna oferować
informację
o dostępności produktów (50% wskazań),
<Źródło
i próba>
zawierać wyszukiwarkę lokalizacji sklepów stacjonarnych (37%) i oferować zdjęcia i łatwe wyszukiwanie
produktów (odpowiednio 46% i 51%). Opcja zakupu jest najważniejsza także dla osób w wieku 25-34
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ale i 45-54 lata (49% i 50% wskazań na ten element).
Wykres nr 69 - Czego oczekujesz przede wszystkim od aplikacji lub strony
mobilnej marki / sklepu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych, N=833
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Oczekiwania konsumentów
Oczekiwania w stosunku do aplikacji bądź strony mobilnej

Wielkość miejsca zamieszkania nie różnicuje znacząco preferencji odnośnie funkcjonalności aplikacji /
strony mobilnej. Widać natomiast, że mieszkańcy największych miast są najbardziej wymagający pod tym
względem - wskazując średnio 5,3 wymaganych funkcjonalności. Znacznie częściej też niż pozostałe
grupy zwracają oni uwagę na szybkość działania (69%) i łatwość wyszukiwania (69%).
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
Wykres nr 70 - Czego oczekujesz przede wszystkim od aplikacji lub strony mobilnej
marki / sklepu?
96
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
urządzeń mobilnych, N=833
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Oczekiwania konsumentów
Oczekiwania w stosunku do aplikacji bądź strony mobilnej

Osoby kupujące mobilnie mają zdecydowanie bardziej skrystalizowane wymagania wobec aplikacji / strony
mobilnej. Tylko 3% (kupujący zwykle na tablecie) i 5% (kupujący zwykle na smartfonie) osób w tej grupie
odpowiedziała nie wiem na pytanie o preferowane funkcjonalności. Kupujący mobilnie wskazują także
średnio więcej pożądanych funkcjonalności - 5,4 (kupujący zwykle na tablecie) i 5,2 (kupujący zwykle na
Wykres <nr> - <Tytuł>
smartfonie). Opcję zakupu chciałoby mieć w <Źródło
aplikacji lub
na stronie mobilnej sklepu 60% kupujących
i próba>
zwykle na tablecie i 55% kupujących zwykle na smartfonie, ale także połowa kupujących na laptopie, bądź
komputerze stacjonarnym. To według nas bardzo wysoki wskaźnik dla opcji zakupu.
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Wykres nr 71 - Czego oczekujesz przede wszystkim od aplikacji lub strony
mobilnej marki / sklepu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
78 urządzeń mobilnych, N=833
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Oczekiwania konsumentów
Oczekiwania w stosunku do aplikacji bądź strony mobilnej

Najmniejszy odsetek osób nieświadomych wymagań co do aplikacji mobilnej lub strony mobilnej występuje
w grupie zdecydowanie kupujących wielokanałowo. Ta grupa to też statystycznie najwięcej wymaganych
funkcjonalności - średnio 4,7 w porównaniu do 4,2; 2,4 i 1,5 odpowiednio dla raczej kupujących
wielokanałowo i dwóch grup nie kupujących wielokanałowo. Wymaganie co do możliwości zakupu na
Wykres <nr> - <Tytuł>
stronie lub w aplikacji mobilnej jest dla kupujących
wielokanałowo
prawie trzykrotnie częstsze niż
<Źródło
i próba>
w grupach nie kupujących wielokanałowo (odpowiednio 49% i 46% wskazań vs 17% wskazań).
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Wykres nr 72 - Czego oczekujesz przede wszystkim od aplikacji lub strony
mobilnej marki / sklepu?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, internauci korzystający aktywnie z
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Oczekiwania konsumentów
Opinie konsumenckie

Sprawdziliśmy również w jakim stopniu konsumenci zgadzają się z zaproponowanymi przez nas
stwierdzeniami odnośnie rozwoju rynku zakupów mobilnych i ich zachowań z tym związanych. Okazuje
się, że większość - 63% badanych - zgadza się z opinią, że coraz więcej osób używa urządzeń mobilnych
i sklepy powinny nadążyć za tym trendem. 54% internautów chciałoby mieć możliwość rozpoczęcia
Wykres <nr> - <Tytuł>
zakupów na jednym urządzeniu, a kontynuowana
na innym
z opcją zapamiętania koszyka. Podobnie,
<Źródło
i próba>
ponad 50% internautów jest w stanie podać marce bądź sklepowi wiele danych na swój temat w zamian za
korzystne warunki zakupu.
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Wykres nr 73 - W jakim stopniu zgadzasz się z określeniami? (Skala 1-6)
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10+ przykazań konsumenckich
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10+ przykazań
Jak zadowolić nowoczesnego konsumenta

1.

Bądź dostępny w sieci. Większość klientów Cię tam szuka i chce kupić Twój produkt (66%).

2.

Dostrzeż osobę klienta. Pomimo tego, że często jest w różnych kanałach, to cały czas ten sam klient
(64% kupuje tą samą markę w wielu miejscach)

3.

Daj możliwość realizacji aktywności okołozakupowych, a najlepiej i zakupu mobilnie (70%
internautów ma urządzenie mobilne). Każda aktywność okołozakupowa konsumenta zbliża Cię o
krok do sprzedaży.

4.

Nie różnicuj cen i oferty w kanałach sprzedażowych i komunikacyjnych. Dla Twojego klienta jesteś
jedną marką i jednym sklepem (80% klientów nie pochwala tego).

5.

Pamiętaj, że zakupy w sklepie offline to dla konsumenta także dodatkowe atuty - doradztwo,
bezpieczeństwo i natychmiastowe posiadanie produktu. Wykorzystaj to!

6.

Ułatw Twojemu klientowi poszukiwanie dodatkowych informacji i porównanie produktów w sieci,
nawet gdy jest w Twoim sklepie (35% konsumentów mobilnych uprawia show-rooming, a prawie 30%
konsultuje zakup przy pomocy zdjęć, dla ponad 30% jest to przejaw rozsądnych zakupów)

7.

Wykorzystaj mobilność i zachęć konsumenta do wykorzystywania w sklepie dedykowanych ofert,
jakie otrzymał od Ciebie na urządzenie mobilne, np. mailowo, sms-em, w aplikacji (kupony
wykorzystuje 1/4 konsumentów, a prawie 50% skusi się na zakup offline gdy otrzyma zachętę)

8.

Pozwalaj klientom na różne aktywności w sklepie, np. robienie zdjęć produktom, często służą
konsultacji zakupu.

9.

Pamiętaj, że konsument chce dedykowanych ofert, zdradzi Ci sporo informacji o sobie (email,
lokalizację), jeżeli dostanie coś w zamian.

10.

Śledź trendy i już zastanów się jak przygotować się na zmiany zachowań konsumenckich

11.

Prowadź dialog i obserwuj stale swoich klientów, ponieważ często są oni specyficzni w
pewnych obszarach i mogą znacznie wcześniej reagować na trendy niż statystyczny
internauta, o czym przekonasz się za chwilę - w Części II raportu.

Część II
Klienci sklepów partnerskich
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O projekcie
Opinie realnych klientów

Planując realizację badania i raportu M-commerce. Kupuję mobilnie doszliśmy do wniosku, że oprócz
pozyskania informacji od internautów - warto byłoby poznać po raz pierwszy w Polsce również
spontaniczne opinie konsumentów w momencie styku z marką, czy sklepem, a w szczególności w
momencie zakupu - i porównać je z tymi pierwszymi. W ten sposób możemy dowiedzieć się więcej o
grupach konsumentów kupujących w różnych kategoriach, a także o konsumentach będących klientami
znanych, innowacyjnych i prężnie rozwijających się marek. Podejrzewaliśmy, że mogą się oni różnić od
statystycznego internauty, a często należeć do tzw. grup innovators lub early adopters, czyli tych
konsumentów, którzy są warci stałej obserwacji, ponieważ kreują rynek. Okazuje się, że wcale się w tej
kwestii nie pomyliliśmy.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy marki otwarte na pozyskanie wiedzy rynkowej i dialog z
konsumentem. Partnerzy mieli za zadanie opublikować informację o badaniu i zebrać dane we wszystkich
swoich kanałach sprzedaży i komunikacji. Dodatkowo mogli zadać kilka własnych pytań i nagrodzić
własnych klientów za udział w badaniu. Do naszej inicjatywy przyłączyły się takie marki jak:

•
•
•
•
•
•
•

Amico
bdsklep.pl
Castorama
FLY.PL
Kazar
Knowledge Brasserie
My Travel

Dzięki nim możemy zaprezentować Państwu zwyczaje zakupowe i opinie 5452 realnych konsumentów.
Zapraszamy do lektury!
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Słownik
Pojęcia używane w raporcie

Internauci
Reprezentatywna pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania grupa 1500 respondentów w wieku 15
i więcej lat przebadanych w ramach projektu M-commerce. Kupuję mobilnie z wykorzystaniem metody
CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - ankiet responsywnych emitowanych na stronach www oraz w
wysyłce mailowej.

Konsumenci
Osoby, które wypełniły ankietę dostępną w jednym z kanałów sprzedaży / komunikacji Partnera projektu
M-commerce. Kupuję mobilnie. Informacje o ankiecie udostępniane były przez Partnerów w formie linków
w serwisach www i mediach społecznościowych oraz w formie dedykowanych kodów dostępu i QR kodów
w stacjonarnych punktach sprzedaży.

Konsumenci (top wskazania w kategoriach)
Najwyższe wskazania uzyskiwane przez konsumentów w jednej z badanych wspólnie z Partnerami
kategorii - modowej, spożywczej, remontowo-wykończeniowej, turystycznej, edukacji lub produktów
elektronicznych (rtv / agd).

Konsumenci (średnia w kategoriach) X
Uśrednione (średnia arytmetyczna) wskazania uzyskiwane przez konsumentów we wszystkich z badanych
wspólnie z Partnerami kategoriach - modowej, spożywczej, remontowo-wykończeniowej, turystycznej,
edukacji i produktów elektronicznych (rtv / agd).
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Urządzenia w użyciu
Aktywne korzystanie

Wśród zbadanych konsumentów widać znacznie wyższą niż średnio wśród internautów penetrację
urządzeń mobilnych. Jeśli chodzi o aktywne korzystanie ze smartfona, konsumenci uzyskują 19 p.p.
przewagi nad statystycznym internautą, a w przypadku tabletu 14 p.p. przewagi. W żadnej z badanych
kategorii aktywne wykorzystanie smartfona nie spadło poniżej 56%, a tabletu poniżej 33%.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
96
Wykres nr 74 - Z których urządzeń korzystasz aktywnie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci, N=5452
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Urządzenia w użyciu
Mobilne aktywności okołozakupowe

Zbadani konsumenci mobilni są 1,7 raza bardziej aktywni okołozakupowo niż statystyczny internauta.
Podczas, gdy średnio wśród internautów liczba aktywności okołozakupowych realizowanych na
urządzeniach mobilnych sięga 2,2, tak w niektórych zanalizowanych kategoriach konsumenci osiągają
wskaźniki nawet rzędu 4,4 czy 3,9 aktywności na osobę.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
96
Wykres nr 75 - Które czynności wykonujesz korzystając z urządzeń mobilnych?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci korzystający z urządzeń mobilnych, N=4089
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E-, m- i multi-zakupy
Zakupy w sieci

Badani konsumenci 1,5 raza częściej niż internauci realizują zakupy w sieci. Robi tak aż 95% z nich. Trzy
na sześć badanych kategorii osiągnęły penetrację zakupów internetowych na poziomie 99%. W żadnej z
badanych kategorii wskaźnik realizacji zakupów w internecie nie był niższy niż 81%.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
96

Wykres nr 76 - Czy kupujesz w intrenecie?
78 mobilnie, konsumenci, N=5452
Raport M-commerce. Kupuję
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E-, m- i multi-zakupy
Zakupy mobilne

Wśród badanych konsumentów posiadających przynajmniej jedno urządzenie mobilne (smartfon lub
tablet), zjawisko kupowania z wykorzystaniem tych urządzeń jest 2 razy bardziej popularne niż wśród
mobilnych internautów - 71% kupujących mobilnie w grupie konsumenckiej vs 36% wśród internautów.
Jednocześnie, w żadnej z badanych kategorii zakupowych wskaźnik kupowania mobilnie nie był niższy niż
Wykres <nr> - <Tytuł>
53%.
<Źródło i próba>
96

Wykres nr 77 - Czy kupujesz mobilnie, tzn. czy dokonałas/eś takiego zakupu w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci korzystający z urządzeń mobilnych, N=4089
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E-, m- i multi-zakupy
Zakupy wielokanałowe

64% internautów wyposażonych w przynajmniej jedno urządzenie mobilne kupuje tę samą markę lub
produkt w więcej niż jednym kanale zakupowym. Dla badanych marek analogiczny wskaźnik osiągnął
wartość 47%.
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
96
Wykres nr 78 - Czy zdarza Ci się kupować tę samą markę / produkt w wielu kanałach, tzn. np. raz
korzystając z laptopa lub CP, raz korzystając z urządzenia mobilnego, a innym razem kupując w
stacjonarnym w sklepie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci korzystający z urządzeń mobilnych, N=4089
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E-, m- i multi-zakupy
Zakupy wielokanałowe

Konsumenci wyposażeni w przynajmniej jedno urządzenie mobilne kupują wielokanałowo średnio w 4,15
zaproponowanych przez nas kategorii, natomiast internauci w nieco ponad 3. Konsumenci w najbardziej
aktywnych branżach osiągnęli wskaźnik 4,8 kategorii. Można też zaobserwować ciekawe korelacje
pomiędzy zakupami wielokanałowymi w poszczególnych kategoriach, przykładowo konsumenci z branży
Wykres <nr> - <Tytuł>
travel statystycznie znacznie częściej kupują<Źródło
też wielokanałowo
i próba> kategorię sport, a konsumenci z branży
dom & ogród - elektronikę. Branża modowa, to z kolei zwiększona aktywność zakupowa konsumentów
również w kategoriach kosmetyki i zdrowie.

96

Wykres nr 79 - W których kategoriach zdarza Ci się kupować tę samą markę / produkt w wielu
kanałach, tzn. raz korzystjąc z urządzenia stacjonarnego, raz mobilnego, a raz w sklpepie
stacjonarmym?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci korzystający z urządzeń mobilnych, N=4089
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Mobilni w sklepie
Aktywności mobilne w sklepie

Analizując kilka podstawowych mobilnych aktywności zakupowych realizowanych w sklepie, o które
pytaliśmy zarówno internautów, jak i klientów wszystkich partnerskich marek w projekcie M-commerce.
Kupuję mobilnie widać, że badani konsumenci są bardziej aktywni w zasadzie w każdym obszarze.
Szczególnie dotyczy to klasycznego show-roomingu czyli poszukiwania kontrofert, które sięga w topowej
Wykres <nr> - <Tytuł>
kategorii nawet 63%. Należy też zwrócić uwagę,
że około
10% konsumentów i internautów opiniuje już
<Źródło
i próba>
mobilnie sklepy od razu podczas wizyty.
96

Wykres nr 80 - Któe ze wskazanych czynności zdarza Ci się wykonywać na urządzeniu mobilnym
podczas wizyty w realnym sklepie ?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci korzystający z urządzeń mobilnych, N=4089
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Mobilni w sklepie
Powody show-roomingu

Powody show-roomingu są bardzo zróżnicowane w zależności od badanej kategorii, dlatego w tym
przypadku pokazujemy wskazania internautów vs minimalne i maksymalne wskazania konsumentów.
Jak widać, w niektórych kategoriach niedostępność produktu może być dwukrotnie bardziej skuteczna niż
w innych jeśli chodzi o wywołanie zjawiska show-roomingu, podobnie efekt zbyt wysokich cen w sklepie
Wykres <nr> - <Tytuł>
stacjonarnym w porównaniu do sklepu internetowego.
te czynniki są wyraźnie najważniejsze w
<Źródło i Oba
próba>
przypadku branży turystycznej. Jednocześnie, warto zwrócić uwagę, że wśród badanych konsumentów
realizujących aktywności typu show-rooming wskaźnik chęci kupowania świadomego bez żadnej wyraźnej
96
akcji czy zaniedbania po stronie sklepu wywołującego tenże show-rooming, jest jeszcze wyższy niż wśród
internautów i sięga nawet 71%.

Wykres nr 81 - Co Cię skłania do show-roomingu czyli do porównywania kontrofert w
78podczas wizyty w realnym sklepie?
internecie
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci realizujący aktywności typu showrooming, N=1692
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Mobilne wymagania
Czego oczekujemy od aplikacji, bądź strony mobilnej sklepu

Średnio każdy z przebadanych przez nas konsumentów ma o jedno wymaganie więcej w stosunku do
aplikacji lub strony mobilnej niż statystyczny internauta (4,6 vs 3,7). Jednocześnie, jak się okazuje,
najbardziej wymagający konsumenci z branży travel mają takich wymagań już prawie 6 na respondenta,
Wykres <nr> - <Tytuł>
<Źródło i próba>
96
Wykres nr 81 - Co Cię skłania do show-roomingu czyli do porównywania kontrofert w
internecie podczas wizyty w realnym sklepie?
Raport M-commerce. Kupuję mobilnie, konsumenci realizujący aktywności typu showrooming, N=1692
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Lista firm zrzeszonych
Izby Gospodarki Elektronicznej

3 SERVICES FACTORY S.A.
www.3s.pl
4GIFT
www.4gift.pl
Superkoszyk.pl
www.superkoszyk.pl
Adtank Sp. z o.o.
www.adtank.pl
ADVICERO TAX Sp. z o.o.
www.advicero.eu
AESTHETICA GROUP Sp. z o. o.
www.aestheticagroup.com
Agito.pl
www.agito.pl
Akademia Leona Koźmińskiego
www.kozminski.edu.pl
Aledobre.pl
www.aledobre.pl
AMICO.com.pl
www.amico.com.pl
Autenti Sp. z o.o.
www.autenti.com
B2B Consulting Sp. z o.o.
www.rzetelnyregulamin.pl
BDSKLEP.PL
www.bdsklep.pl
Best-Net Błażej Łukomski
www.best.net.pl
Betterment Patryk Nowicki
www.betterment.com
Beyond.pl Sp. z o.o.
www.beyond.pl
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
www.big.pl
BlackIce Networks
www.blackice.com.pl
Bluerank Sp. z o.o.
www.bluerank.pl
Bold Brand Commerce Sp. z o.o.
www.bold.net.pl
Ceneo.pl
www.ceneo.pl
Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni
www.ck-legal.pl/en
Cloudpack Sp. z o.o.
www.cloudpack.pl
Codemedia S.A.
www.codemedia.pl
Cokupić.pl
www.cokupic.pl
Conrad Electronic Sp. z o.o.
www.conrad.pl
ConTrust Communication Renata Syperek-Komar
www.contrust.pl
Creative Products
www.czerwonamaszyna.pl
Creativestyle Polska Sp. z o.o.
www.creativestyle.pl
Criteo GmbH
www.criteo.com
Currency One SA.
www.currency-one.com

Cyber Productivity S.A. (Superksięgowa S.A.)
www.superksiegowa.pl
DAZUMI Sp. z o.o.
www.dazumi.pl
Deltavista Services Sp. z o.o.
www.deltavista.pl
DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp. z o.o.
www.dentsuaegisnetwork.com
Descom Sp. z o.o.
www.descom.fi/pl
DialCom24 Sp. z o.o.
www.przelewy24.pl
Dotpay S.A.
www.dotpay.pl
Duet Development Sp. z o.o.
www.balladine.com
eBusiness Consulting Sp. z o.o.
www.symcore.pl
e-commercemanager.pl
www.e-commercemanager.pl
EIA Polska Sp. z o.o.
www.eia.com.pl
Eklektika Sp. z o.o.
www.eklektika.pl
Ekskluzywna.pl
www.ekskluzywna.pl
eMagenio Sp. z o.o.
www.emagenio.pl/en
Empik Foto
www.empikfoto.pl
Empik Media&Fashion S.A.
www.empik.com
Empik Travel
www.empiktravel.pl
e-muzyka S.A.
www.e-muzyka.pl
Estoremedia Sp. z o.o.
www.estoremedia.com
Euro-Net Sp. z o.o.
www.euro.com.pl
Evigo Sp. z o.o. S.K.
www.evigo.pl
sklep.meblesedia.pl
www.sklep.meblesedia.pl
Fast White Cat S.A.
www.fastwhitecat.com
FIEGE Sp. z o.o.
www.fiege.pl
Fiero Group Sp. z o.o. marka Q-Solutions Studio
www.fiero-group.com.pl
Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski
www.olive.pl
First Data Polska S. A.
www.firstdata.com
Fly.pl
www.fly.pl
FreshMail Sp. z o.o.
www.freshmail.pl
Fundacja Polak 2.0
www.fp20.org
Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej
www.dmdf.org

Furgonetka.pl
www.furgonetka.pl
Gadowicz Jerzy Friedlander
Gandalf.pl
www.gandalf.com.pl
Gorseciarka.pl
www.gorseciarka.pl
Grupa Allegro Sp. z o.o.
www.allegro.pl
Grupa Okazje Sp. z o.o.
www.okazje.info.pl
gry-online.pl
www.honeste.pl
Hostersi Sp. z o.o.
www.hostersi.pl
Hot Screen Group Sp z o.o.
hurtowniasportowa.net S.C.
www.hurtowniasportowa.net
Hybris Sp. z o.o.
IDEA BANK S.A.
www.ideabank.pl
IMJ Sp. z o.o.
www.imj.pl
INIS Sp. z o.o.
www.inis.pl
InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
www.inpost.pl
JASH TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
www.jash.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Marita Ambrozik
www.ad-kancelaria.pl
KKVLAB Jacek Popko
www.kkvlab.com
Komputronik S.A.
www.komputronik.pl
Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe
www.semahead.pl
Krajowy Integrator Płatności Sp. z o.o.
www.transferuj.pl
L&M Trade Marietta Pilarska
www.wysylkowo24.com
La Selection
www.laselection.pl
LDP Logistics Distribution Partners Sp. z o. o.
www.ldp.com.pl
LIZARD MEDIA Justyna Owczarz-Bilińska
www.lizardmedia.pl
LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ
www.loopa.eu
Losmedicos.pl
www.losmedicos.pl
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K
www.lubasziwspolnicy.pl
Marek Wiński Kancelaria Radcy Prawnego
www.hwlegal.pl
MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski
www.mariuszwesolowski.pl
MC POSNANIA Doradztwo i Promocja Jacek Kubiak
Meblobranie.pl
www.meblobranie.pl
Medien Service S. Cieśliński
www.medienservice.com.pl

Merlin.pl
www.merlin.pl
Merlinfood.pl
www.merlinfood.pl
Microfinance Sp. z o.o.
www.microfinance.pl
MileMaison.pl
www.milemaison.pl
MniamMniam.pl
www.mniammniam.com
Mobile Institute
www.mobileinstitute.eu
MrTarget Sp. z o.o.
www.mrtarget.pl
nazwa.pl S.A.
www.nazwa.pl
NoNoobs.pl S.A.
www.nonoobs.pl
e-zabawkowo.pl
www.e-zabawkowo.pl
OLX.pl
www.olx.pl
Optivo GmbH / Sp. z o.o.
www.optivo.pl
ORBA Sp. z o.o.
www.orba.pl
Orbis Software Polska
www.orbis-software.com
otoDom.pl
www.otodom.pl
otoMoto.pl
www.otomoto.pl
PayU S.A.
www.payu.pl
PhotoBox SAS
www.photobox.com
Poczta Polska S.A.
www.poczta-polska.pl
POL-POŻ S.J.
www.pol-poz.pl
Porębski i Wspólnicy S.K.
www.kancelariaporebski.pl
PostNord Fulfilment Sp. z o.o.
www.postnord.com
Profeina Magdalena Górak
www.profeina.pl
PROJEKT-NET Damian Szyszkiewicz
www.projekt-net.pl
Ravelo Sp. z o.o.
www.ravelo.pl
Revenue Group Sp. z o.o.
www.revenuegroup.pl
SAP Polska Sp. z o.o.
www.isobar.com.pl
SARE S.A.
www.sare.pl
Satysfakcja Sp. z o.o.
www.x-kom.pl
SaveCart Sp. z o.o.
www.savecart.pl
Sendit.pl
www.sendit.pl

Sephora Polska Sp. z o.o.
www.sephora.pl
Sheepla S.A.
www.sheepla.pl
Simply User Sp. z o.o.
www.simplyuser.pl
Skąpiec.pl Sp. z o.o.
www.skapiec.pl
Smyk.pl
www.smyk.com
S-NET Sp. z o.o.
www.s-net.pl
Softhis Sp. z o.o.
www.softhis.com
Sortmund Joanna Pieniążek-Basta
www.sortmund.pl
Spinacz.pl
www.spinacz.pl
Splio Polska Sp. z o.o.
www.splio.pl
Spozycjonowani.pl Robert Duda
www.spozycjonowani.blogspot.com
STRATEGON Damian Sękała
www.strategon.pl
STS elektro Sp. z o.o.
www.hurtownia-elektro.pl
Techsecure Sp. z o.o.
www.segido.pl
TeleTarget Sp. z o.o.
www.sare.pl
TIM S.A.
www.tim.pl
TOYS "R" US Poland Sp. z o.o.
www.toysrus.pl
Trade Doubler Sp. z o.o.
www.tradedoubler.com.pl
Trade Tracker Poland Sp. z o.o
www.tradetracker.com.pl
Trusted Shops GmbH
www.trustedshops.pl

UCANDO Sp. z o.o.
www.ucando.pl
Value Media Sp. z o.o.
www.valuemedia.pl
Ve Interactive Poland Sp. z o.o.
www.veinteractive.com
Virtualo Sp. z o.o.
www.virtualo.pl
VISCIOLAFASHION
www.visciolafashion.com
VIZIT Sp. z o.o.
www.vizit.pl
Wearco Sp. z o.o.
www.answear.com
Węc-Twój Jubiler G. Węc, A. Węc
www.wec.com.pl
wfirma.pl
www.wfirma.pl
WONGA.PL Sp. z o.o.
www.wonga.pl
WYDAWAJDOBRZE Łukasz Mazur
www.wydawajdobrze.com
WZSAM S.A.
www.wzsam.pl
X-PRESS Couriers Sp. z o.o.
www.x-press.com.pl
YOUSTICE A.S.
www.youstice.com.pl
Zalando SE
www.zalando.pl
Zanox Sp. z o.o.
www.zanox.com/pl
Zolago Group Sp. z o.o.
www.zolago.com
Zouner Legal S.K.
www.znlegal.pl

