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Poradnik e-Izby: Kobiety w e-commerce
Szanowni Państwo,
Z okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy przyjrzeć się wnikliwie kobietom – klientkom e-sklepów. Liczne
badania potwierdzają, że kobiety są siłą napędową gospodarki, coraz więcej zarabiają i mają wpływ
na ponad 80 % decyzji zakupowych w gospodarstwie domowym. Jak z kolei wynika z naszych badań,
zakupy w internecie, do tego z wykorzystaniem smartfona, to dla kobiet komfort i możliwość dzielenia się opiniami o produktach i sklepach, jak również sposobność do szukania zakupowych inspiracji
w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Jako matka, żona i jednocześnie osoba aktywna zawodowo
mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zakupy przez internet to najwygodniejsza forma nabycia
produktów i usług, której ogromną zaletą jest oszczędność czasu i przeznaczenie go dla bliskich. Kobiety perfekcyjnie wykorzystują nowoczesne możliwości realizacji zakupów, które często ułatwiają
im godzenie wielu ról - pracownika, przyjaciółki, partnerki czy mamy..
						
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce „Poradnik e-Izby: Kobiety w e-commerce”, który został
opracowany przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej.
Na łamach poradnika poruszamy następujące zagadnienia z perspektywy e-commerce:

Patrycja Sass-Staniszewska

Prezes Zarządu
Izba Gospodarki
Elektronicznej

•
•
•
•

Jak skutecznie utrzymywać dialog z kobietą?
Jak zachęcić e-konsumentkę, żeby została w naszym e-sklepie trochę dłużej?
Jakie działania zwiększą szasnę na konwersję?
Czy o produktach dla kobiet masz mówić tylko do kobiet? I dlaczego nie.

Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwijania polskiej e-gospodarki. Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie aktywności takich, jak regulacje prawne, badanie trendów, wypracowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne w kontekście rzeczywistych wyzwań
branży, możemy - wspólnymi siłami - rozwiązywać najważniejsze problemy i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności rodzimej gospodarki cyfrowej.
W 2017 roku rozpoczęliśmy naszą aktywność lokalną z flagowym projektem “Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa”. Zaplanowaliśmy w regionach: Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, Wschód - szereg
aktywności z myślą o lokalnej społeczności oraz przedsiębiorcach. Zapraszamy do zaangażowania
się w nasze inicjatywy.
e-Izba reprezentuje i wspiera interesy gospodarcze firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych pod jej auspicjami.
W związku z powyższym, zapraszamy do członkostwa w Izbie Gospodarki Elektronicznej i aktywnego
zaangażowania w nasze inicjatywy.
Życzę wszystkim inspirującej lektury, a dodatkowo wszystkim Paniom wszystkiego pięknego z okazji
Dnia Kobiet.
Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej
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Co o konsumentkach mówią badania?

Aneta Dzięciołowska

Specjalista ds. rynkowych
w Mobile Institute

Jak mawiała Marilyn Monroe – pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero… zakupy! Doskonale wiedzą o tym inne kobiety – konsumentki, z których ponad połowa (52%) kupuje w
Internecie (raport „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”). Nic dziwnego – zakupy online cieszą się popularnością ponieważ e-sklepy są cały czas „otwarte”, nie wymagają od nas wychodzenia z domu, a kupowanie w sieci łączy się często z
atrakcyjnymi cenami. Co można zrobić, żeby w jeszcze większym stopniu zwrócić uwagę
polskich konsumentek? Jak zachęcić je do wyboru naszego sklepu? Poniżej przedstawiam kilka ważnych elementów, które należy wziąć pod uwagę, aby uatrakcyjnić ofertę
e-sklepu wśród klientek płci pięknej.

Postaw na mobile

Pamiętaj o promocjach

Z każdym rokiem wzrasta procent osób, które kupują
mobilnie. Jak możemy przeczytać w raporcie „mShopper 2.0. Polacy na zakupach mobilnych” z 2016 roku
– 36% kobiet, które robią zakupy w sieci deklaruje,
że zdarzyło im się zrobić zakupy na smartfonie, a
22% użyło do zakupów tabletu. Polki cenią tę drogę
przede wszystkim ze względu na swobodę – kupowanie w momencie w którym tego potrzebują (51%),
wygodę (45%) oraz oszczędność czasu (41%). W
związku z popularnością zakupów na małym ekranie,
firmy, które nie umożliwiają polskim konsumentkom
dostępu do zakupów mobilnych – czy to za pomocą dedykowanej aplikacji, czy poprzez responsywną
stronę internetową - są przez nie uznane za niedostosowane do potrzeb klienta, nie na czasie, nieświadome trendów, a nawet – już w tym momencie przegrana (raport mCommerce. Kupuję mobilnie 2.0).

Polki zapytane o to, co w największym stopniu sprawia, że zakupy są udane odpowiadają zgodnie – 24%
z nich jest zadowolona z zakupionych produktów i
usług wtedy, gdy uda im się kupić coś w okazyjnej,
promocyjnej cenie. Co więcej 18% Polek aktywnie
poszukuje informacji o okazjach, natomiast 17%
bacznie śledzi kiedy zaczynają się wyprzedaże i chętnie z nich korzysta. Wśród ulubionych form promocji
znajdują się wyprzedaże, gratisy dodawane do zakupionych produktów czy zniżki w ramach programów
lojalnościowych (raport Promo Hunters. Polacy w pogoni za korzystnymi ofertami. 2016).
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Zapomnij o stereotypach
Jeśli myślisz, że sprzedając samochody czy narzędzia powinnaś/powinieneś kierować swoją ofertę
tylko do mężczyzn – jesteś w błędzie. Jak wynika z
raportu „Gender Factor. Męskie branże w kobiecych
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rękach” z 2015 roku - mężczyźni zawłaszczają kobiece branże takie jak: moda, kosmetyki, gotowanie,
czy zdrowy styl życia, natomiast kobiety - męskie jak:
motoryzacja, finanse, czy nowe technologie. Co więcej, obie płcie postrzegają siłę nabywczą pod kontem
zakorzenionych stereotypów związanych z płcią –
kobiety częściej deklarują dokonywanie zakupów w
branżach takich jak: RTV i AGD, sport, produkty finansowe i ubezpieczenia - niż wskazują na to obie płcie.
Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy mężczyzn i
zakupów w kategoriach takich jak kosmetyki, moda
czy zdrowie. Marki z branż uchodzących za „męskie”
powinny zauważyć, że to już nie płeć i inne czynniki
socjodemograficzne segmentują rynek, a co za tym
idzie odpowiednio dostosować swoją komunikację
marketingową.

Ułatw dostęp
Zakupy w sklepach internetowych łączą się z wieloma zaletami, jednak jest też kilka czynników, które do nich zniechęcają. W badaniu „mShopper 2.0” z
marca 2016 roku widać wyraźnie, że konieczność logowania i rejestracji w sklepie to dwa najważniejsze
czynniki zniechęcające polskie konsumentki do zakupu. W raporcie „Lubię to czy kupuję to” z 2016 roku
czytamy natomiast, że rozwiązaniem tego problemu
może być możliwość logowanie się przy pomocy kont
społecznościowych. Z tej możliwości korzysta 35%
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Polek. Najczęściej wykorzystują one social login w
portalach społecznościowych w celu zalogowania
się właśnie do sklepów internetowych (49%). Udostępnienia takiej możliwości może realnie wspierać
e-commerce.
Przedstawiłam kilka punktów, które w znacznym
stopniu mogą pomóc e-sklepom stać się bardziej
atrakcyjnymi w oczach polskich konsumentek. Nie
ma jednak jednego, uniwersalnego scenariusza,
który sprawdziłby się w każdym przypadku. Dlatego
najważniejszym elementem, na którym powinniśmy
opierać naszą działalność jest dialog – dialog z klientem. Nikt lepiej nie poinformuje nas o tym, co robimy
dobrze, a jakie obszary wymagają zmian i usprawnienia, niż osoby, które korzystają z naszych usług. Dlatego należy badać klientów, umożliwić im opiniowanie naszych usług oraz aktywnie pytać ich o zdanie.
Nawet jeśli trafi nam się wpadka – nie ignorujmy negatywnych ocen. Należy pamiętać, że – jak wynika z
raportu „Customer Listening. Dlaczego warto słuchać
swoich klientów?” – aż 65% Polek potwierdza, że odpowiednia reakcja marki na zgłoszony problem czy
negatywne doświadczenie, jest w stanie wpłynąć
pozytywnie na decyzję o ponownym zakupie. Dlatego zapamiętajmy najważniejsze – przede wszystkim
należy reagować, a kto pyta (i słucha) nie błądzi :)
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Adresuj kampanie do grup docelowych jeśli chcesz zbudować
świadomość marki. Jeśli chcesz wzmocnić sprzedaż – traktuj klientów indywidualnie
Digital Marketing zawsze opierał się na dwóch podstawowych zasadach: budowaniu
świadomości marki lub sklepu (branding) i generowaniu sprzedaży (performance).

Erkan Soy

Managing Director Central
Eastern Europe, Criteo

Branding w dużej mierze opiera się na emocjach. Sposób, w jaki postrzegana jest marka
sprawia, że staje się ona silna. Doskonałym przykładem jest Coca Cola, kierująca skuteczne kampanie Coke Light do kobiet. Przez lata działania reklamowe firmy miały na
celu wywołanie emocji wśród żeńskiej części konsumentów, a reklamy telewizyjne Coca
Coli z lat 90. są do dziś wspominane przez wielu fanów. W rezultacie miliony kobiet na
świecie wybierają Coke Light, ponieważ stała się ona „kobiecym napojem”, a zarazem silną marką generującą wartość. Zachęcona tym sukcesem, Coca Cola zrobiła kolejny krok
i wprowadziła na rynek Coke Zero, z silnym brandingiem zorientowanym na mężczyzn.

Aby odnieść sukces wśród żeńskiej części odbiorców,
trzeba wykreować emocjonalny charakter marki.
Oto kluczowe pytania, które detaliści powinni sobie
zadać: Dlaczego kobiety powinny wybierać zakupy
w moim sklepie, a nie gdzie indziej? Jaką przewagę
ma moja marka nad innymi? W przypadku kampanii
brandingowych, absolutnie wskazane jest segmentowanie grup docelowych (np: kobiety, wiek 25-40,
dochody ponadprzeciętne) oraz dotarcie do nich poprzez wizualizację marki w odpowiednim środowisku.

A druga zasada: sprzedaż?

1 - Dostarcz odpowiednią wiadomość w odpowiednim czasie
Nie każda fanka twojego sklepu jest 24/7 zainteresowana oferowanymi produktami. Może pokochała
twoją markę, ale jest stale zabiegana i czas wypełniają jej praca, opieka nad dziećmi, domem. Dlatego
potrzeba innego podejścia do kobiet, które regularnie
odwiedzają twój sklep, ponieważ zamierzają dokonać
zakupu i zupełnie innej taktyki, gdy próbujesz pozyskać zainteresowanie kobiety, która nie odwiedziła
twojego sklepu przez kilka tygodni. W drugim przypadku, pokazanie baneru z twoimi najlepszymi produktami może być najlepszym sposobem na wygenerowanie konwersji, podczas gdy kobieta regularnie
odwiedzająca twoją witrynę może potrzebować po
prostu dobrej oferty. Dlatego najlepszym rozwiązaniem może być zaproponowanie jej kuponu, pozwalającego na 15% zniżkę przy zakupie wybranego przez
nią produktu. Dostosowywanie działań marketingowych do etapu ścieżki zakupowej, na którym znajduje
się klient, jest zatem kluczowe.

Podczas gdy wymienione socjodemograficzne segmenty są najlepszym wyborem jeśli chodzi o branding, w kwestii sprzedaży produktów nie są zbyt pomocne. Zastanówmy się: czy kobiety zawsze same
robią zakupy? Wyobraźmy sobie: nowa, designerska
torebka stała się ‘must-have’ dla kobiety. Czy kobieta
wejdzie na stronę sklepu i ją kupi? A może powie mężowi, że świetnie pasowałaby do jej sukienek? Bardziej prawdopodobne jest, że mąż, szukając prezentu dla żony, ponownie odwiedzi sklep internetowy
oferujący dany produkt. Czy w tej sytuacji na pewno 2 – cross- i upselling
chcesz, aby męska grupa odbiorców była pominięta
w twoich kampaniach?
Ktoś wykazał zainteresowanie konkretnym produktem w twoim sklepie? Wspaniale! Dokonał zakupu?
Branding ma na celu generowanie zainteresowania Nawet lepiej. Ale co dalej? Wiesz już, ta osoba lubi
w grupie docelowej. Ale jeśli chodzi o sprzedaż, nale- twoją markę, więc prezentowanie jej ogólnych reklam
ży bezpośrednio targetować osobę, która wykazuje online najprawdopodobniej nie pomoże w wygenerozainteresowanie zakupem. Dlatego w performance waniu dalszych zakupów. Trzeba obrać inną stratemarketingu lepiej skupić się na intencjach zakupo- gię.
wych. Oto powody ku temu:
Marketing oparty na intencjach zakupowych wyIZBA
GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
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korzystuje potencjał cross- i upsellingu poprzez zaawansowane rekomendacje produktowe. Na przykład, gdy ktoś kupił torebkę, wyświetlanie reklam z
produktami, które do niej pasują, jak na przykład portmonetka lub pasek, może przyczynić się do przedłużenia cyklu zakupowego. To taktyka dobrych sprzedawców w sklepach fizycznych.

na desktopie to bardzo popularny scenariusz. Udział
sprzedaży cross device w Polsce osiąga poziom 40%,
czyli więcej niż w Stanach Zjednoczonych (31%). Zatem targetowanie klientów osobno na każdym urządzeniu jest już nieefektywne. Aby odnieść sukces,
polscy sprzedawcy powinni zwiększać swoje możliwości cross-device, z uwzględnieniem śledzenia na
różnych urządzeniach, a w miejsce działań deviceCo ważne - ta strategia nie działa tylko w przypadku -centric postawić na kampanie ukierunkowanie na
żeńskiej części adresatów twoich kampanii, ale także klienta.
ma wpływ na ich partnerów (następne urodziny żony
już niedługo). Jest skuteczna także w przypadku osób, Wdrożenie podejścia zorientowanego na użytkowktóre nie kupiły jeszcze niczego w twoim sklepie, być nika pozwoli na dotarcie do odpowiedniej osoby z
może dlatego, że jeszcze nie znalazły odpowiedniej właściwym przekazem i będzie najlepiej dopasowaoferty. Około jedna trzecia wszystkich konwersji do- ne do etapu ścieżki zakupowej, na którym się znajkonanych w wyniku kliknięcia na kreację reklamową duje. Urządzenie nie ma tu znaczenia – klienci chcą,
Criteo to produkty, których klienci nigdy wcześniej aby reklamy były dopasowane do ich potrzeb zawsze
nie widzieli na stronie internetowej detalisty.
i wszędzie. Wyświetlenie na smartfonie kreacji reklamowej z torebką, którą kobieta kupiła dzień wcześniej
3 – Przyzwyczajmy się do świata multi-device z poziomu desktopa jest stratą czasu zarówno sprzedawcy jak i klienta, i słabą obsługą użytkownika. To,
Dziś przeciętny użytkownik korzysta z około trzech czego ona w danym momencie potrzebuje to choćby
różnych urządzeń w procesie zakupowym – z desk- torebka uzupełniająca posiadany już zestaw. Dzięki
topa, smartfona lub tabletu. Co trzeci zakup na świe- takiej taktyce wzrastają szanse na kolejną konwercie jest realizowany za pomocą więcej niż jednego sję, a marka jest również dobrze postrzegana.
urządzenia, a szczególnie w Polsce przeglądanie
produktów na smartfonie i finalizowanie zakupów
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Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy [online].
Jak kupują współczesne Polki?
Najchętniej kupi w internecie biżuterię lub odzież, z łatwością przesiądzie się
z komputera na smartfon, nie widzi problemu w otrzymywaniu promocyjnych
maili. Przyznaje, że „kupuje oczami”, a decyzje podejmuje spontanicznie i często wkłada do e-koszyka więcej niż było w zamierzeniu. Kim jest ten wymarzony klient e-sklepu? To statystyczna polska e-konsumentka.
Jacek Kinecki

Dyrektor Sprzedaży
E-commerce, Przelewy 24

Co najchętniej kupują Polki?

sklepów internetowych. Odpowiednia reakcja sklepu
internetowego względem zachowań zakupowych, to
W ostatnim raporcie o polskim rynku e-commerce, sposób na zwiększenie sprzedaży i sukces e-sklepu.
przygotowanym przez firmę Gemius dla Izby Gospodarki Elektronicznej „E-commerce w Polsce 2016. Mobilne e-konsumentki
Gemius dla e-Commerce Polska” można dowiedzieć
się, że ponad połowa użytkowniczek sieci robi za- Na przestrzeni ostatnich lat, Polki coraz bardziej świakupy w internecie. Jeszcze kilka lat temu przewa- domie i dojrzale wykorzystują potencjał swoich urząga panów kupujących w kanale online względem dzeń mobilnych i chętnie czerpią z proponowanych im,
pań była dość wyraźna, dziś proporcje są już inne i technologicznych rozwiązań - stały się mobile-savvy.
to kobiety dominują w zakupach przez internet (52 Nieodłączne przedmioty codziennego użytku jakimi
procent względem 48 procent mężczyzn). Co dru- są smartfon i tablet, przestały służyć im wyłącznie
ga polska internautka ma więc za sobą zakupy on- w celach rozrywkowych, ale stanowią ważne ogniwo
line, a z roku na rok ta liczba rośnie. Okazuje się, że łańcucha zakupowego. Potencjał technologii mobilnajwięcej ankietowanych kobiet (82 proc.) kupiło w nych jest tak duży, ponieważ przyczyniają się one do
sieci odzież, dodatki i akcesoria. Niewiele mniej zde- usunięcia granicy pomiędzy handlem tradycyjnym i
cydowało się kupić online książki, płyty i filmy (69 wirtualnym. Poprawiają doświadczenie zakupowe na
proc.), obuwie lub kosmetyki i perfumy (kolejno 63 i etapie płacenia, umożliwiając komfortową, szybką
56 proc.). Najpopularniejsza kategoria produktowa i bezpieczną płatność na smartfonie. Tendencja do
wśród klientek - czyli „odzież, dodatki i akcesoria” – ciągłego podwyższania tempa i bezustanne dążenie
jest zarazem tą, na którą wydają najwięcej. Z rapor- do poprawy jakości życia, w sposób naturalny windutu Gemiusa wynika, że przeznaczają na nią średnio je wartość użytkową urządzeń mobilnych, z których
89 złotych miesięcznie. 82 zł wydają na buty, 39 zł konsumentki korzystają niemal na każdym kroku, bez
na bilety do kina i teatru, a 41 zł – na książki, płyty ograniczenia czasu i miejsca, w którym w danej chwili
oraz filmy. Z kolei średnie półroczne wydatki klientek przebywają. Według raportu e-Izby pt. „M-commere-sklepy na smartfony i tablety oraz na sprzęt RTV/ ce – kupuję mobilnie”, kobiety i mężczyźni mają nieco
AGD wynoszą – 79 zł. Można założyć, że w niedale- inne preferencje jeżeli chodzi o aktywne wykorzystykiej przyszłości kwoty przeznaczane przez Polki na wanie urządzeń mobilnych, aczkolwiek jeśli chodzi o
e-zakupy wzrosną. Co czwarta uczestniczka badania wykorzystanie smartfona, można powiedzieć, że w
deklaruje bowiem, że w ciągu roku zwiększy wydatki ciągu ostatnich 12 miesięcy, w przypadku kobiet, akna zakupy w sieci. Na podstawie powyższych danych tywne wykorzystanie tego urządzenia, m.in. w celach
wyciągnąć można cenne informacje o preferencjach okołozakupowych, wzrosło o +16 p.p. i tym samym
zakupowych skorelowanych z płcią osoby kupują- osiągnęło 54% w porównaniu do niezmienionego
cej, z których powinni korzystać wszyscy właściciele wskaźnika 47% w przypadku mężczyzn. Ponadto,
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kobiety znacznie intensywniej korzystają z urządzeń go procesu okołozakupowego, tj. obsługi reklamacji,
w celach związanych z zakupami, jak przeglądanie zwrotów, bezpieczeństwa przesyłki, wielokanałowoofert, czy poszukiwanie inspiracji.
ści oraz zawiązania relacji ze sprzedającym – marką.
Kluczem do pozyskania lojalności klientki będzie więc
E-klientka chce kupować, ale musi chcieć też zapewnienie jej maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa transakcji. Popularność marek reklamupłacić
jących się hasłami „bezpłatnych, nielimitowanych
W badaniach ankietowych, konsumentki wskazu- zwrotów” stanowi dowód na korzyści wynikające z
ją niedogodności korzystania z urządzeń mobilnych przybrania postawy przychylnej kupującemu. Wpropodczas e-zakupów, takie jak niewygodne formula- wadzenie darmowej dostawy czy ułatwienie procesu
rze zakupowe w aplikacjach oraz niedostosowanie zwrotu nie musi wiązać się ze stratami, wręcz przestron do urządzeń mobilnych. Rozwiązaniem dla po- ciwnie, klientki reagujące na słowo „gratis”, skłonne
wyższych obiekcji są nowoczesne biblioteki mobilne są dorzucić do koszyka dodatkowe produkty, tym saoraz responsywny interfejs operatora dla stron RWD mym wydać więcej, żeby skorzystać z oferty darmodostosowujący się automatycznie do wielkości ekra- wej dostawy. Gwarancja bezpłatnego, wygodnego
nu urządzenia użytkownika w środowiskach iOS, Win- zwrotu podobnie, gwarantuje nieobarczony ryzykiem
dows Phone oraz Android. Klientka oczekuje także, zakup i zachęca do powiększenia wartości zamówieaby każda transakcja przebiegała w sposób prosty, nia. Bez wątpienia sprzyja też temu tzw. cross selintuicyjny i szybki, w związku z czym każdy operator ling, czyli „podpowiadanie” najbardziej popularnych,
powinien mieć na celu ograniczenie ilości kroków, podobnych czy komplementarnych produktów na
jaką trzeba pokonać w procesie zakupowym. Chcąc końcowym etapie procesu. Poza atrakcyjną ofertą,
prowadzić nowoczesny, dynamiczny i dodatkowo, miłą obsługą i bezproblemowymi zwrotami, kobiety
mobilny sklep internetowy, przedsiębiorca powinien dużą wagę przywiązują także do spójności procesu
zdecydować się na wdrożenie płatności przy użyciu zakupowego w każdym punkcie styczności z marką.
jednego kliknięcia (OneClick), bez konieczności zakła- Klientka bowiem najpierw chętnie sięgnie po urządania konta w systemie operatora i każdorazowego dzenie mobilne, na którym przeprowadza rozeznanie
uzupełniania danych transakcji. OneClick jest maksy- i porównanie produktów, następnie ogląda produkt
malnym ułatwieniem i przyspieszeniem procesu płat- w sklepie stacjonarnym, żeby sfinalizować transakcję
ności, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych na komputerze czy tablecie. Proces zakupowy tylko
standardów bezpieczeństwa danych. W gestii sprze- wtedy będzie satysfakcjonujący, kiedy wszystkie kadawcy powinno być wprowadzenie również innych nały kontaktu z klientem będą się wzajemnie spójnie
e-commerce’owe usług „must have”, czyli Pay-by- uzupełniać i przenikać.
-linków, płatności kartą, BLIKa, e-Rat sprzyjających
podnoszeniu wartości koszyka, czy ułatwiających Polki coraz liczniej doceniają zalety zakupów w sieci
przyjmowanie wpłat generatora linku, przypomnienia i stają się z roku na rok coraz bardziej świadomymi i
o niedokończonej płatności i wirtualnego koszyka. W nowoczesnymi konsumentkami. To one, częściej niż
razie wątpliwości z pomocą przyjdą operatorzy, któ- mężczyźni, decydują się na przeprowadzenie transakrzy doradzą i pomogą wdrożyć rozwiązania skutecz- cji na smartfonie. Ponadto, e-konsumentki są bardziej
świadome swoich wyborów i przywiązują dużą wagę
ne w danym sklepie on-line.
do bezpieczeństwa płatności oraz aspektów zwiąJak zachęcić e-konsumentkę, żeby została zanych z gwarancją i zwrotem zamówionego przez
Internet produktu. Płeć piękna jest obecnie motorem
dłużej?
napędowym sektora usług i handlu internetowego.
Wyniki badań pokazują, że kobiety w większym
stopniu niż mężczyźni, przywiązują wagę do całe-
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Przykłady efektywnych case studies związanych ze sprzedażą
w e-commerce skierowaną do kobiet

Ewelina Wójcik

Group E-commerce
Manager, Bold Brand
Commerce

Nie ma wątpliwości, że kobiety i zakupy to wyjątkowo dobrana para. Niezależnie czy chodzi o odzież, żywność, samochody, czy elektronikę, to kobiety podejmują lub mają zdecydowany wpływ na przynajmniej 80% decyzji
zakupowych i to one kontrolują wydatki na większość artykułów i usług
konsumenckich. Jednocześnie, wbrew obiegowej opinii, nie są łatwą grupą
docelową. Kobiety bowiem przez lata doświadczeń wyostrzyły swoje potrzeby co do procesu zakupowego. Brak odpowiedniej strategii i narzędzi
Project do ich realizacji oznacza zwyczajnie porażkę.

Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus
Możemy zaryzykować stwierdzenie, że istnieje coś
takiego jak kobiecy i męski styl robienia zakupów.
Nawet, jeżeli jest to zbyt duże uogólnienie, możemy
wyróżnić pewien unikalny zestaw wartości i zachowań, charakterystyczny dla jednej i drugiej grupy docelowej. I choć mężczyźni zwykli mawiać, że kobiet
nie da się zrozumieć, nawet nie ma co próbować, to
jednak w kontekście sprzedaży skierowanej do płci
pięknej, marketerzy, e-commerce managerowie muszą podjąć to wyzwanie. Jest ono tym trudniejsze, że
nie mamy bezpośredniego kontaktu z klientką. Jak
zatem wykorzystać w praktyce znajomość pewnych
faktów na temat kobiecych zakupów w sieci? Co należy uwzględnić w swojej strategii marketingowej?

Ucz się od kobiet
Jeśli Twoją grupę klientów stanowią głównie kobiety, zrób wszystko, aby poznać ich potrzeby, emocje
i bolączki. Pytaj (poprzez ankiety, spersonalizowany
mailing, kontakt telefoniczny, social media, itd.), czego Twoje klientki oczekują, jakie są ich doświadczenia. Kobiety uwielbiają dzielić się swoimi historiami,
czuć się zrozumianymi i docenianymi. Możesz być naprawdę zaskoczony, jaką zyskasz wiedzę. Im więcej
poświęcisz im czasu, im bardziej będziesz dociekliwy,
tym większe zyskasz zaufanie – a to nieoceniona
wartość w handlu online.

NA-KD.com, najbardziej wpływowego sklepu online z
branży fashion w całej Skandynawii, którego klientki
to, jak on to określa, zupełnie nowe pokolenie kobiet.
Zakupy mają dla nich głębsze znaczenie – to nie tylko zwykła czynność, a okazja do własnej ekspresji.
Jednocześnie lubią krótkie, przyciągające uwagę i
łatwe treści. Dlatego w przypadku contentu nacisk
położony jest na zdjęcia, których autorkami są albo
klientki w garderobie od NA-KD, albo influencerzy.
Jarno bowiem prezentuje zupełnie inną filozofię robienia e-commerce, opartą na doskonałej znajomość i
analizie grupy docelowej, bazujące na dostosowaniu
contentu pod wartości, jaki tak grupa wyznaje. To determinuje wygląd sklepu i jego funkcjonalności, które
mają angażować nowe pokolenie, tj.: shop by user,
shop by influence, czy shop by look. Tego chce nowe
pokolenie kobiet – dobrych produktów, zaangażowania w coś większego niż po prostu zakupy i przestrzeni do wyrażenia siebie.

Inspiruj, doradzaj, zaskakuj

Kobiety spędzają mnóstwo czasu na przeglądaniu
stron z promocjami, czytaniu blogów, uczestniczenie
w forach dyskusyjnych i dzieleniu się informacjami z
innymi konsumentami. Upewnij się zatem, że Twoja strona internetowa i treść przemawia do nich, a
przede wszystkim do ich emocji.
Doskonałym przykładem niech będzie sklep Obsessive.com, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej kupowanych marek bielizny erotycznej w PolDostosuj content pod wartości grupy docelowej sce i na Świecie. Sklep zadbał o najmniejszy szczegół,
który miał zmaksymalizować doświadczenie zakupoTak, jak to zrobił Jarno Vanhatapio, prezes i założyciel we i dotrzeć do swojej grupy docelowej – odważnych,
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spontanicznych i ciekawych nowych wrażeń kobiet.
Dlatego strona główna, na której widnieje cały podział kolekcji na: sexy, spicy, fun to pewnego rodzaju
historia, jak może wyglądać zabawa z bielizną. Dzięki
temu sklep nie pokazuje po prostu seksownych zdjęć
bielizny, ale dostarcza inspiracji i niezwykłej satysfakcji z zakupu. Wyeksponowana sekcja bestsellery,
główne kategorie kolekcji, banery informacyjne: „nie
wiesz co wybrać, pomożemy, doradzimy”. Dostępny
jest także blog z poradami, zakładka z informacją jak
dobrać rozmiar i jak powstaje bielizna Obsessive.
Dla klientek mniej doświadczonych w zakupach tego
rodzaju bielizny tak przygotowana, kompleksowa informacja determinuje nierzadko ich ponowny zakup.
A kokieteryjne, zaczepne, zabawne teksty, zgodne
oczywiście z ideą marki, pozwalają czuć się komfortowo, z pewnym dystansem do produktu i jeszcze
większym zaufaniem do marki.

Zaangażuj influencerów, pozwól działać kobietom
To, co faktycznie pomogło NA-KD.com zyskać miano
najbardziej angażującej firmy modowej (przykładowo stopień aktywności użytkowników w przypadku
Zalando wynosi 0,6%, w NA-KD 3%) i zaskarbić sobie rzeszę fanek, to oparcie swojej strategii marketingowej na influencerkach. Aktualna baza wynosi
około 100 tysięcy osób. Koncepcja jest bardzo prosta. Kobiety uwielbiają oglądać zdjęcia innych kobiet,
zwłaszcza, jak są to osoby powiedzmy rozpoznawalne, mają jakąś pozycję w świecie mody. Dlatego
nic lepiej nie zadziała jak post influencerki ubranej
w sukienkę z NA-KD.com, który zostanie zalajkowa-
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ny, udostępniony dalej przez kolejne osoby. To samo
zdjęcie w różnych odsłonach znajduje się na stronie
sklepu, budując content zarządzany przez sklep. To
niezwykle zmasowane i przemyślane działanie, które w konsekwencji zbudowało wokół sklepy coś w
rodzaju samonapędzającego się ruchu społecznego.
Sklep sponsoruje osobom, które mogą dotrzeć do innych, ubrania warte tysiące euro. Jak to powiedział
Jarno, naszą markę tworzą klientki, my dajemy narzędzia. Warto dodać, że to nie Facebook, tak ulubiony
przez polskich marketerów, wiedzie prym, a wciąż
niedoceniany Instagram i Pinterest.

W zestawie lepiej niż osobno
Na koniec ciekawe, niezwykle przydatne rozwiązanie, które z pewnością wzmocni motywację zakupową u kobiet. Mówi się, że jeżeli sprzedajesz kobietom,
daj im wszystko, czego mogą oczekiwać i coś ekstra.
Tym czymś może być, co zostało wykorzystane przez
markę Semilac, wiodącego producenta lakierów hybrydowych, nowatorski sposób prezentacji stylizacji
z wykorzystaniem swoich produktów. Po kliknięciu
w zdjęcie z wybraną stylizacją, otrzymujemy gotową
listę lakierów, które zostały wykorzystane przy jej
realizacji. Dzięki temu klientki już nie muszą zastanawiać się, jaki lakier został użyty. Pozostaje im tylko
dodać produkty do koszyka. Kobiety naprawdę doceniają zakupy w zestawie, zwłaszcza takie, które po
pierwsze oszczędzają ich czas, po drugie maksymalnie upraszają proces zakupowy (nie ma nic gorszego
jak szukanie po omacku dokładnie tego produktu, jaki
wykorzystano na zdjęciu). Ty zaś podczas jednego
zamówienia sprzedajesz naraz kilka, a nie jeden produkt.
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