PORADNIK:

Jak zwiększyć zyski sklepu internetowego
wykorzystując możliwości firm kurierskich?

Wstęp:
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny poradnik Izby Gospodarki Elektronicznej powstały w partnerstwie
z UPS, dotyczący logistyki w e-commerce – „Jak zwiększyć zyski sklepu internetowego wykorzystując możliwości firm
kurierskich”.
Publikacja została opracowana przez ekspertów i uwzględnia kluczowe aspekty związane z efektywnym
wdrożeniem i działaniem łańcucha logistyki w branży handlu internetowego z uwzględnieniem cross border
e-commerce.
UPS jest partnerem w rozwoju przedsiębiorców sprzedających swoje towary w Internecie. Poczynając od
nowatorskich start-up’ów poprzez doświadczonych sprzedawców otwierających się na nowy kanał sprzedaży, po
firmy rozpoczynające swoją przygodę z wysyłką towarów na zagranicznych rynkach. W niniejszym Poradniku każdy
z nich znajdzie praktyczne wskazówki dotyczące m.in. czasu i terminu dostarczenia, darmowej dostawy,
automatyzacji procesów, pakowania oraz coraz bardziej perspektywicznego dla branży cross border e-commerce.
Poradnik ma być wsparciem dla przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy
(know-how) oraz rozwiązań technologicznych.
e-Izba reprezentuje i wspiera interesy gospodarcze firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych pod jej auspicjami. 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 tego, że rodzimy e-commerce będzie rósł w siłę nie tylko w kraju, ale
także poza nim. W związku z powyższym, zapraszamy do wspólnego działania m.in. w ramach Szkoły Gospodarki
Cyfrowej, grupy legislacyjnej, networkingu biznesowego i wydarzeń e-Izby czy działań międzynarodowych.
Zapraszamy Państwa do wspólnego tworzenia społeczności liderów polskiej gospodarki cyfrowej. Angażujcie się w
nasze inicjatywy: http://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/11/Izba-Gospodarki-Elektronicznej_plany-2019_FIN.pdf
Życzymy udanej lektury,
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Siła gwiazdek
Większość internautów czyta opinie innych kupujących przed dokonaniem transakcji. Ma to szczególne znaczenie, gdy
konsument po raz pierwszy planuje dokonać zakupu w Twoim sklepie. Chce on sprawdzić jakie są doświadczenia innych
kupujących i poczuć się bezpieczniej przed dokonaniem płatności. Ważne jest więc, aby umożliwić konsumentom
publikację opinii na stronie internetowej sklepu. Na wiele z nich masz zdecydowany wpływ, np. na wygląd witryny
internetowej czy asortyment. Jednak w niektórych obszarach musisz polegać na podwykonawcach.
Takim obszarem jest logistyka. Dlatego przed dokonaniem wyboru firmy kurierskiej warto odpowiedzieć sobie na kilka
pytań związanych z jakością serwisu świadczonego przez dostawcę. Nie szukaj tylko dostawcy usług, który przewiezie
Twoją paczkę z punktu A do punktu B. Poszukaj partnera, który zaproponuje elastyczne rozwiązania oraz będzie dobrą
wizytówką Twojego sklepu. Wystarczy, że kurier będzie wyglądał niechlujnie, paczka będzie wygnieciona czy
pozostawiona u sąsiada bez woli kupującego i cały czar związany z zakupami w Twoim sklepie pryśnie. Bardzo często
niezadowolenie z dostawy odbija się nie na renomie firmy dostawczej, a właśnie Twojego sklepu.
Na jakość świadczonych usług składa się wiele czynników, od czasu doręczenia przez bezpieczeństwo paczki w czasie
transportu do systemu powiadomień odbiorcy o nadchodzącej paczce.

Czas i terminowość doręczenia
Jeśli chodzi o czas doręczenia, to potrzeby kupujących są bardzo różne. Wynika to z wielu czynników. Jednym zależy na
szybkiej dostawie, natomiast inni nie chcą płacić za przesyłkę i są skłonni poczekać kilka dni.
Jednak większość konsumentów, bez względu na to jaką formę transportu wybierze, oczekuje informacji o dacie
doręczenia oraz dostawy w określonym czasie. Nawet jeśli czas dostawy wynosi 5 dni roboczych, to towar powinien
zostać doręczony maksymalnie po 5 dniach.

49%

zdecydowało się nie dokonywać zakupu ze względu na długi szacowany
czas dostawy lub gdy nie podano takiego czasu

Opóźnienia w dostawie powodują, że konsument się niecierpliwi i traci zaufanie do Twojego sklepu, często dzieląc się
tym brakiem zaufania w internecie.
Może się oczywiście tak zdarzyć, że kurier nie zastanie odbiorcy pod adresem. Rozwiązaniem tu jest doręczenie takiej
paczki do pobliskiego punktu odbioru. Wtedy adresat będzie mógł spokojnie odebrać swoje zakupy, w dogodnych dla
siebie godzinach, a zamówienie nie zostanie zwrócone.
A co jeśli, klient zmieni zdanie? Wyjedzie, przeprowadzi się, lub jednak chciałby zmienić adres dostawy na doręczenie do
biura. Warto wybrać firmę kurierską elastyczną pod tym względem, która umożliwi odbiorcy zarządzanie swoją paczką
już w momencie wygenerowania etykiety przewozowej. Co ważne dla Ciebie, takie zmiany są dokonywane bez Twojego
udziału, co pozwala zminimalizować nakład pracy przeznaczony na obsługę klienta, do czego jeszcze wrócimy.
Paczka, która nie zostanie doręczona do adresata, to nie tylko rysa na opinii Twojego sklepu internetowego. To
najzwyczajniej w świecie dodatkowy koszt dla Twojej firmy. Ta paczka to niezrealizowana transakcja, koszt
magazynowania oraz obsługi zamówienia i cena za transport towaru z powrotem do Twojego magazynu.

Bezpieczeństwo dostawy
Paczka doręczona na czas do rąk adresata, to jednak połowa sukcesu. Bo co z tego, że na czas jak towar w środku jest
uszkodzony. I na ten aspekt jako sprzedający po części masz wpływ, bo to nadawca przygotowuje towar do transportu
i dba o jego prawidłowe pakowanie. O tym jak prawidłowo i ekonomicznie zapakować towar, przeczytasz w oddzielnym
rozdziale tego poradnika. Jednak najlepiej zapakowana przesyłka może zostać uszkodzona, jeśli nie jest prawidłowo
transportowana. Przed wybraniem firmy kurierskiej warto jest zapytać o odsetek uszkodzonych przesyłek, oraz o to czy
asortyment jaki wysyłamy jest objęty ubezpieczeniem. Niektóre firmy kurierskie mają dużo obostrzeń co do rodzaju
towaru jaki w ogóle przyjmują do transportu. A nawet jeśli dany towar jest akceptowany, to często nie jest objęty
ubezpieczeniem lub na drodze reklamacji zwracana jest tylko część wartości towaru. Warto więc przeczytać wszystkie
obostrzenia.

Szczyt paczkowy
Na oba aspekty i bezpieczeństwa i terminowości dostawy należy spojrzeć przez pryzmat tak zwanego szczytu
paczkowego. Bo przecież nie zależy Ci na wysokiej doręczalności przez większość roku, ale przez cały rok. Szczególnie,
że wiele sklepów internetowych notuje najwyższe obroty właśnie przed świętami.
Na ogół szczyt paczkowy zaczyna się już na początku listopada i trwa aż do Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy firmy
kurierskie przechodzą istne oblężenie, ilość paczek w sieci potrafi wzrosnąć kilkukrotnie. Jednak wymagania konsumentów
w tym czasie nie są niższe. Wyrozumiałość też nie jest większa, wręcz przeciwnie – każdy chce dostać swój towar przed
Gwiazdką. To prawdziwy egzamin dla firmy kurierskiej. Zdarzają się przypadki, gdzie firmy dostawcze obniżają serwis i
paczki są doręczane z opóźnieniem. W ekstremalnych przypadkach może nawet dojść do zawieszenia usług, gdzie
przewoźnik nie przyjmuje nowych paczek. Oznacza to, że Twoje paczki najzwyczajniej w świecie nie zostaną od Ciebie
odebrane. Warto więc wybrać takiego partnera, który nie zawiedzie Cię w najważniejszym czasie w roku. I nie tylko
odbierze Twoje przesyłki, ale doręczy je do odbiorcy na czas.

Darmowa dostawa, ale nie za darmo.
Darmowa dostawa działa motywująco na dokonanie zakupu. Badanie UPS Pulse of the Online Shopper pokazuje, że
85% kupujących podejmuje działanie, aby zakwalifikować się do darmowej wysyłki, a 33% z nich dodaje produkty do
koszyka. Jednak oferowanie jej dla każdego klienta w każdej sytuacji może sprawić, że nic na tym nie zarobisz, a wręcz
może się okazać że będziesz zmuszony dołożyć do interesu. Konieczne jest policzenie progu, od którego możesz sobie
pozwolić na wysłanie paczki do klienta na Twój koszt. Wszystko oczywiście zależy od wysokości marży oraz
współczynnika zwrotów, jednak nawet przy towarach z wysoką marżą warto jest zachęcić konsumenta do podjęcia
działań w celu darmowej dostawy.

WIĘKSZOŚĆ (85%) KUPUJĄCYCH PODEJMUJE DZIAŁANIE, ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO
DARMOWEJ WYSYŁKI. NAJWAŻNIJSZE DZIAŁANIA OBEJMUJĄ:

dodaje produkty do koszyka, żeby zakwalifikować
się do darmowej wysyłki z zamiarem zachowania
produktów
wybiera najdłuższy czas dostawy oferowany na
stronie sprzedawcy, ponieważ jest darmowy

29%
25% sklepie sprzedawcy zamiast online

Po ustaleniu wartości koszyka, po której będzie dostępna darmowa dostawa, warto jest dodać licznik, który pokazuje ile
jeszcze brakuje do gratisowej wysyłki. Konsumenci bardzo często o kosztach dostawy myślą już na etapie poszukiwań
produktów online. I wybierają taki sklep, w którym jasno jest określone, kiedy nie będą musieli płacić za transport. Aż 76%
badanych twierdzi, że darmowa dostawa jest istotna podczas poszukiwań produktów online.

76%

twierdzi, że opcje darmowej wysyłki
są istotne podczas poszukiwań
możliwości zakupu online

Oprócz progu cenowego, w zamian za darmowe doręczenie paczki możesz zachęcić internautów do programu
lojalnościowego, subskrypcji newsletterów czy śledzenia Twojego sklepu w mediach społecznościowych. Klienci są skłonni
zapisać się do takich programów w zamian za bezpłatną dostawę -71% chętnych respondentów, szybszą dostawę - 59%
chętnych respondentów lub darmowy zwrot - 53% chętnych.

Korzyści programu lojalnościowego
doceniane przez klientów internetowych.
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71%

BEZPŁATNA DOSTAWA

59%

SZYBKA DOSTAWA

53%

BEZPŁATNE ZWROTY

51%

SPECJALNE RABATY

42%

DOSTAWA W TEN SAM DZIEŃ

Warto dodać, że oferując darmową dostawę nie ma miejsca na półśrodki. Konsumenci nie są zainteresowani tanią
dostawą. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tania dostawa kojarzona jest z serwisem niskiej jakości. Jednak
oferowanie doręczenia za darmo, to koszt który musisz ponieść. Jeśli chcesz go zminimalizować, najlepiej jest
zaproponować darmową dostawę do punktu odbioru. Jest to dużo tańsza opcja niż doręczenie do domu. W ten sposób
zmniejszasz wydatki jednocześnie odpowiadając na potrzebę kupujących.

Zaoferuj wybór
-

Jaką formę dostawy należy zaoferować kupującym?
Taką, która odpowie na ich potrzeby.
A jakie są ich potrzeby?
Różne...

Czasem cena dostawy, nie gra roli – klientowi zależy na towarze na już, i swoją decyzję zakupową uzależnia od tego,
czy zaoferujesz mu ekspresowe doręczenie. Dla innego klienta ważna jest tylko cena i nawet dwa złote ma dla niego
znaczenie. A jeszcze inny po prostu nie lubi czekać na kuriera w domu.
Bardzo ważne jest żebyś dla każdego z tych klientów zaoferował rozwiązanie. 61% konsumentów kupujących przez
internet, przyznaje, że oferowana liczba opcji wysyłki jest ważna podczas poszukiwania i wyboru towarów online.

61%

uważa, że oferowana liczba opcji wysyłki jest ważna
podczas wyszukiwania i wyboru towarów online

Jednak zasada im więcej tym lepiej, w tym wypadku się nie sprawdza. Gdy opcji wysyłki będzie zbyt wiele kupujący może
uznać, że jest to zbyt skomplikowane i porzucić koszyk.
Jak więc znaleźć złoty środek? Optymalne jest zaproponowanie 3-4 form dostawy:
Doręczenie ekspresowe – Opcja dla najbardziej niecierpliwych. Ta forma dostawy ma szczególne znaczenie, jeśli średnia
wartość koszyka w Twoim sklepie internetowym jest stosunkowo wysoka, lub gdy zakup jest dokonywany w związku z
zaplanowanym wydarzeniem (np. podróżą lub rocznicą) wymagającym określonej daty dostawy. Usługa często jest
objęta gwarancją.
Doręczenie standardowe – Wtedy, gdy konsument oczekuje doręczenia pod wskazany adres, jednak nie jest to dla niego
wyjątkowo pilne.
Doręczenie do punktu – To idealny kompromis pomiędzy ceną a wygodą. Koszty doręczenia są relatywnie niskie, a
kupujący jednocześnie sam decyduje kiedy odbierze swoją przesyłkę z punktu. Aż 73% kupujących jest zainteresowanych
taką formą dostawy, gdy cena jest niższa niż wysyłka na adres domowy.
Odbiór osobisty produktu – Jest to bezkosztowa opcja, która jednak wymaga pewnego wysiłku od kupującego. Możesz
sobie na nią pozwolić oczywiście jedynie w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednim lokalem, a kupujący mieszka w
pobliżu.

73%

interesuje się wysyłką do miejsca alternatywnego
z wydłużonymi godzinami i jeśli opłaty wynoszą
mniej niż wysyłka na adres domowy

Dokonywanie zakupów od sprzedawców krajowych

34%

osób chętnie poczeka 5 dni
lub dłużej, kiedy wysyłka
jest płatna

52%

osób chętnie poczeka 5 dni
lub dłużej, kiedy wysyłka
jest darmowa

Pobranie
41% respondentów deklaruje, że wysyłka za pobraniem najbardziej zachęca ich do zakupu przez internet. Konieczne jest
również odpowiedzenie na ich potrzeby i zaoferowanie takiej formy dostawy. Ma ona szczególne znaczenie, gdy klient
pierwszy raz dokonuje zakupu w Twoim sklepie, gdyż nie ryzykuje on przedpłatą, której może nie odzyskać, tylko płaci
za zamówienie kurierowi podczas dostawy. Oczywiście wiąże się to z dodatkowym kosztem, który na ogół ponosi
kupujący. Jest jeszcze jeden nieoczywisty koszt, który spływa na Ciebie jako właściciela sklepu. Wysyłasz towar, za którego
zapłatę dostajesz z opóźnieniem. Aby oszczędzić, opóźnienie to powinno być jak najkrótsze, a pieniądze na Twoje konto
powinny trafić jak najszybciej. Konsumenci za granicą również chętnie korzystają z tej formy dostawy. Tutaj dochodzą
problemy z przewalutowaniem oraz z niekiedy wydłużonym zwrotem pobrania na konto. Warto jednak poszukać
operatora logistycznego, który oferuje wysyłkę za pobraniem do wielu krajów, dokona przewalutowania i szybkiego
zwrotu należności.

Bezobsługowa obsługa
Czy można oszczędzić na obsłudze klienta prowadząc sklep internetowy? Oczywiście, że można. Jednak kluczowe jest,
żeby nie zrobić tego kosztem jakości tej obsługi. Niepodawanie do siebie żadnego kontaktu lub nieodbieranie telefonu,
to prosta droga do porażki. Konsument nie będzie miał zaufania do Twojego sklepu co finalnie skończy się tak, że więcej
nie dokona zakupu.
Z drugiej jednak strony, nie pracujesz w call center. Powinieneś się skupić na prowadzeniu biznesu i rozwijaniu sklepu, a
nie ciągłym odpowiadaniem na pytania klientów dotyczących statusu ich zamówienia czy możliwości zwrotu towaru.
Idealnym rozwiązaniem jest proaktywne informowanie klienta w umiejętny sposób, tak aby powiadomienia nie były
traktowane jak spam i rzeczywiście odpowiadały na potrzeby kupującego. I tu warto jest wykorzystać możliwości jakie
ma do zaoferowania partner logistyczny.

Powiadomienia o wysyłce
Klient, który otrzymuje powiadomienia o tym gdzie znajduje się jego paczka, jest spokojniejszy i nie musi się z Tobą
kontaktować, żeby zapytać kiedy w końcu dostanie towar. Ciekawym rozwiązaniem jest personalizacja takiego
powiadomienia przez firmy kurierskie. W treści SMSa lub maila jest wtedy wyraźnie zaznaczone, że powiadomienie
dotyczy zamówienia z Twojego sklepu – sam numer przesyłki po prostu niewiele powie adresatowi. Jest to szczególnie
istotne dla osób, które zamawiają dużo przez internet i oczekują kilku przesyłek.
Bardzo ważne jest, aby powiadomienia o statusie paczki trafiały do odbiorcy w czasie rzeczywistym. Żeby było to
możliwe, urządzenia do skanowania paczek powinny być stale podłączone do sieci i wysyłać informacje na bieżąco. Daje
to odbiorcy możliwość zarządzania swoją dostawą i wprowadzenie ewentualnych zmian w doręczeniu. To wszystko
powinno być dostępne zarówno dla użytkowników komputerów jak i mobilnie, bo to plany odbiorcy w tym wypadku są
na pierwszym miejscu. A zadowolony i poinformowany odbiorca, to odbiorca, który po prostu nie będzie zawracał Ci
głowy. A co jeśli nastąpi opóźnienie? Jest błędny adres? Dzwonienie z taką informacją do odbiorcy, to nie Twoje zadanie.
Proaktywne poinformowanie odbiorcy o wszelkich opóźnieniach przez firmę kurierską sprawia, że zarówno adresat jak i
Ty jesteście spokojni o doręczenie zamówienia.
Powiadomienia, to nie tylko informacja dla odbiorcy o statusie paczki. Ciebie, jako nadawcę interesuje znacznie więcej
niż widoczność przychodzących i wychodzących przesyłek.
Przeglądanie i pobieranie kompletnych informacji (w tym podpisu odbiorcy) o paczkach oraz dostosowane do Twoich
potrzeb raporty monitorowania to oczywiście podstawa. Jednak konieczna jest również możliwość przewidywania i
rozwiązywania problemów związanych z przesyłkami zanim staną się one poważne. Wspólnie z ekspertem z firmy
logistycznej możecie stworzyć narzędzie do monitorowania dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Pozwoli Ci
to oszczędzić czas i nie będziesz się już zamartwiał przesyłkami, które opuściły Twoją firmę.

Zwroty
Oprócz informacji o statusie zamówienia, jednym z częstszych zapytań kupujących jest możliwość zwrotu towaru. A zwroty
towarów i logistyka zwrotna są często pomijane, jeśli chodzi o możliwości obniżenia kosztów, generowania zysków i
umacniania reputacji marki. Przejrzysta polityka zwrotów (ważna dla 35% kupujących) oraz automatyzacja tego procesu
zminimalizują Twój nakład pracy oraz stworzą przewagę konkurencyjną. Szybka, skuteczna i łatwa obsługa zwrotów jest
również istotna dla spełnienia oczekiwań klientów, kontrolowania kosztów i przyspieszenia ewentualnego wycofania
produktów. Dla 71% kupujących darmowe zwroty są istotnym elementem podczas wybierania sprzedawcy internetowego.
A Ty chcesz być wybrany. Oferując takie rozwiązanie, ważne żeby koszt jaki ponosisz z tytułu odesłania towaru był jak
najmniejszy. I tu odpowiedzią ponownie są punkty nadań i doręczeń. Zaoferuj możliwość darmowego zwrotu klientowi,
jednak odsyłany towar powinien być nadany z punktu, a nie bezpośrednio od kupującego. Wtedy Twoje koszty będą
mniejsze, a oczekiwania odbiorcy spełnione.

Najważniejsze elementy wpływające na satysfakcję z polityki zwrotów

DARMOWA

39%

Darmowa wysyłka
zwrotna

36%
Wiadomość e-mail od
sprzedawcy z informacją
że produkt otrzymano
i zainicjowano zwrot kosztów

35%
Przejrzysta polityka
zwrotów

DARMOWA

71%

kupujących online ocenia
bezpłatne zwroty jako istotny
element podczas wybierania
sprzedawcy internetowego

68%

kupujących online zapoznaje
się z polityką zwrotów przed
dokonaniem zakupu

kupujących w ostatnim roku zwróciło

37% produkt kupiony online

Nie ma jednak jednego uniwersalnego rozwiązania logistycznego, które będzie odpowiednie dla każdego sklepu
internetowego. Daj się wysłuchać przedstawicielowi firmy kurierskiej. Powiedz jakie są Twoje dotychczasowe problemy ze
zwrotami, jak chciałbyś żeby ten proces wyglądał. Razem zdecydujcie czy odbiorca powinien generować etykietę zwrotną
bezpośrednio na Twojej witrynie, czy może powinien to zrobić z poziomu strony internetowej firmy kurierskiej. Czy chcesz
dołączać etykietę zwrotną już w momencie zakupu towaru? A może to kurier powinien przyjechać po towar z gotową
etykietą i własnym opakowaniem? Opcji jest wiele. Wspólnie możecie wybrać taką, która będzie najlepsza dla Twojego
biznesu lub połączyć kilka opcji, aby spełnić wszystkie oczekiwania. Bez względu na to jakie rozwiązanie logistyczne
wybierzesz, powinno ono uprościć procedurę zwrotu i jednocześnie nie wymagać dużych nakładów finansowych.
Ty też jesteś klientem – w tym wypadku firmy kurierskiej. Wszystkie powyższe zasady dotyczą również Twojej współpracy
z przewoźnikiem. Przejrzysta procedura reklamacyjna, łatwy dostęp do informacji i kontakt z firmą logistyczną to
podstawa. Nie masz czasu czekać godzinami na infolinii, żeby poznać status reklamacji związanej z opóźnionym
doręczeniem. Najlepiej by było, gdyby firma kurierska rozpatrywała takie reklamacje od ręki, bez zbędnych formalności i
dokumentów do wypełnienia.

„Według raportu Gemiusa za 2018 rok dostęp do Internetu posiada przeszło 83 proc. Polaków. Ponad
56 proc. korzystających z sieci dokonuje w niej zakupu. Polski konsument przekonał się do zakupów
online. Do zalet tej formy zakupów zaliczamy: wygodę, prostotę i bezpieczeństwo. Zakupy online dają
szerszy wybór produktów w korzystnych cenach oraz różne formy dostawy. Z raportu firmy PWC „Polacy
na zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu” zestawionego z raportem Izby Gospodarki Elektronicznej
„Omni-commerce. Kupuję wygodnie” rysuje się obraz polskiego konsumenta wykorzystującego
nowoczesne kanały i urządzenia mobilne. Już 8 na 10 internautów wykorzystuje jakieś urządzenie
mobilne, natomiast na każdego internautę przypadają 2 urządzenia z dostępem do sieci. Polski
konsument staje się „smartkonsumentem”. Kupujemy taniej i oszczędzamy nasz czas wolny. Koszt, czas i
miejsce dostawy nadal są ważnymi czynnikiem motywującym do zakupów online. Nasze preferencje
dostawy znacznie się przy tym różnimy od innych konsumentów z Europy, gdzie dominuje dostawa do domu. W Polsce
preferowane metody dostawy mamy bardzo zdywersyfikowane 36% Paczkomaty, 34 % odbiór w domu, 16 % odbiór w punkcie a
14 % click and collect. Takie wnioski płyną z badania „The definitive guide to pick-up points in Europe” przeprowadzonego przez
Pazzl w czerwcu 2018 r. W przeciwieństwie do handlu tradycyjnego, e-commerce nierozłącznie wiąże się z dostawą do
ostatecznego klienta, czyli procesem, który jest najbardziej skomplikowany i kosztowny w całym łańcuchu dostaw. Ważne jest by
logistyka działała sprawnie, efektywnie i zgodnie z preferencjami klienta. Nie jest przy tym tajemnicą, że klient oczekuje bezpłatnej
dostawy i zwrotu.”
Jakub Gierszyński, Dyrektor E-commerce i Marketingu,
Segment motocyklowy Inter Cars

Nie zapomnij o marketplace’ach
Bez względu na to czy jesteś dużym graczem na rynku e-commerce czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze
sprzedażą w internecie - sprzedaż na platformie handlowej to po prostu dobry pomysł.
Portale aukcyjne idą z postępem

97%
37%

planuje w przyszłości
więcej kupować na
portalach aukcyjnych

klientów sklepów
internetowych dokonało
zakupu na portalach aukcyjnych

35%

planuje w przyszłości
wyszukiwać więcej
produktów na portalach
aukcyjnych

97% klientów sklepów internetowych dokonało zakupu na portalach aukcyjnych, a 37% planuje kupować jeszcze więcej.
Dzięki platformie sprzedażowej możesz po prostu dotrzeć do większej liczby odbiorców, co przekłada się na większy
zysk. Na jakiej platformie więc najlepiej jest sprzedawać swoje produkty? Amazon i eBay to dwie platformy handlowe,
które zanotowały najwyższą sprzedaż we wszystkich
krajach objętych badaniem z wyjątkiem Polski, gdzie największą popularnością cieszy się oczywiście Allegro.

EUROPA

POLSKA
76% AMAZON

53% EBAY

91% ALLEGRO

43% ZALANDO

Załóżmy, że interesują Cię zarówno rynki międzynarodowe jak i sprzedaż krajowa. Jesteś więc obecny na Amazonie,
eBayu i Allegro. Do tego oczywiście masz jeszcze własny sklep. Koordynowanie wielu zamówień z kilku kanałów może
być uciążliwe i czasochłonne. I tu znów pojawia się zadanie dla firmy kurierskiej. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu
powinieneś mieć możliwość łatwego zarządzania wszystkimi zamówieniami. Zarówno tymi z Twojej witryny internetowej,
jak i platform handlowych na których prowadzisz sprzedaż. Importowanie danych z zakończonych aukcji,
zautomatyzowany wydruk etykiet oraz przeglądanie i edycja zamówień powinny być intuicyjne i zajmować jak najmniej
czasu. Dzięki integracji z technologią wysyłkową firmy kurierskiej możesz lepiej zarządzać sklepami internetowymi i
oferować najwyższy poziom obsługi klienta. Sprawdź rozwiązania oferowane w tym zakresie przez firmy kurierskie

Pakowanie
Jednym z większych kosztów, na jaki jesteś narażony prowadząc sprzedaż przez internet to uszkodzenia przesyłek. Nie
dość, że możesz ponieść koszty związane z naprawą lub wymianą produktu to dochodzą do tego koszty transportu
towaru, a jeśli przesyłka była poza Unię Europejską dochodzą opłaty celno-podatkowe.
Rozwiązanie jest proste. Trzeba zminimalizować ilość uszkodzonych paczek. Tu oczywiście ogromne znaczenie ma wybór
przewoźnika z jak najmniejszym odsetkiem uszkodzeń, o czym pisaliśmy już w tym poradniku. Nie bez znaczenia jest też
sprawny proces reklamacyjny. Masz przecież prawo oczekiwać zwrotu wartości uszkodzonego towaru od firmy kurierskiej.
Jednak Ty również masz wpływ na bezpieczeństwo wysyłanych paczek. Dużo zależy od odpowiedniego przygotowania
towaru do transportu.
Im więcej wypełniacza, tym zawartość paczki będzie bezpieczniejsza? Im więcej warstw taśmy użyjesz do zamknięcia
paczki, tym większa gwarancja, że nie otworzy się ona podczas transportu? Im droższe opakowanie, tym mniejsza szansa
na uszkodzenie towaru? Nic bardziej mylnego.
Poniżej przedstawiamy kilka uniwersalnych zasad dotyczących pakowania produktów. Jednak pamiętaj, że wszystko zależy
od tego co wysyłasz. Operator logistyczny nie tylko powinien doradzić Ci jak bezpiecznie przygotować towar do
transportu, ale również przeprowadzić audyt Twoich opakowań, a nawet zaproponować własne opakowania
dostosowane do transportu konkretnych towarów. Przykładem mogą być opakowania specjalnie dedykowane do wysyłki
wina czy szampana. Droga odzież, taka jak suknie i garnitury wymagają szczególnych opakowań umożliwiających
wysyłkę towaru bez zagnieceń. A może zależy Ci na ekologicznym rozwiązaniu i opakowaniach, które możesz
wykorzystywać wielokrotnie? Wspólnie z przedstawicielem firmy kurierskiej możecie opracować system pakowania Twoich
towarów, który nie tylko zminimalizuje odsetek uszkodzonych paczek, ale też zmniejszy koszty związane z pakowaniem
towaru.
Uniwersalne zasady dotyczące pakowania towaru:
1. Użyj sztywnego kartonu z nienaruszonymi klapami. Najlepiej, żeby był z pięciowarstwowej tektury falistej. Owinięcie folią nie jest
konieczne. Opakowanie kartonowe ma jeszcze jedną dużą zaletę. Ma regularny kształt. Wielu przewoźników nalicza dodatkową
opłatę za przesyłki, które nie są zapakowane w karton lub mają nietypowy kształt.
2. Usuń z pudełka wszelkie etykiety, oznaczenia materiałów niebezpiecznych i inne oznaczenia, które nie mają już zastosowania.
Paczka miała jechać do Krakowa a poleciała do Berlina? Ach, no tak... była na niej stara etykieta przewozowa, a pech chciał, że
skaner zarejestrował akurat tę etykietę do niemieckiego adresata. Lepiej uniknąć tego typu niespodzianek.
3. Użyj odpowiedniego wypełniacza dostosowanego do Twojego towaru. Wystarczy, że pustą przestrzeń między towarem a
kartonem wypełnisz 5 cm folii bąbelkowej lub fistaszków styropianowych. Nadmiar wypełniacza może zwiększyć rozmiar
przesyłki co z kolei może wpłynąć na jej koszt. Pamiętaj, żeby każdy produkt w paczce zawinąć oddzielnie.
4. Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do przesyłek. Jednej warstwy. W kształcie podwójnej litery T. Jeśli jest to taśma magazynowa, z
odpowiednim klejem, naprawdę wystarczy jedna warstwa. Wiele warstw taśmy nie sprawi, że towar będzie bezpieczniejszy. Warto
jest też pomyśleć o odbiorcy, który potem będzie miał za zadanie otworzyć taką przesyłkę.
5. Nie używaj sznurka ani szarego papieru. Nie jest to dodatkowe zabezpieczenie a wręcz utrudnienie. Sznurek może się wkręcić w
taśmę sortującą, a papier może się podrzeć.
6. Umieść kopię etykiety adresowej wewnątrz przesyłki. Tak na wszelki wypadek. Jeśli etykieta adresowa umieszczona na paczce się
odklei, firma kurierska z łatwością ustali kto jest adresatem paczki i towar trafi do odbiorcy bez opóźnień.

„Koszty logistyki w e-commerce to poza kosztami marketingu wiodąca pozycja w każdym budżecie.
Stanowią one - w zależności od specyfiki branży - od 5.5% do nawet 11% przychodów ze sprzedaży.
Dlatego perfekcyjna logistyka może stanowić o sukcesie sklepu internetowego. Istotnym parametrem dla
sklepu internetowego jest tempo realizacji dostaw – oczywiście w znacznym stopniu jest ono uzależnione
od szybkości dostaw przez operatorów logistycznych. Standardem jest dostawa w 24H od momentu
wyjścia towaru z magazynu. Bardzo ważne jest także odpowiednie dopieranie opakowań czy
automatyzacja procesów oraz prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji wysyłek i zwrotów od
klientów w systemie informatycznym. Jest to zdecydowanie nieodzowne dla kontrolowania jakości
obsługi i przede wszystkim kontroli kosztów. Podsumowując, dobra i sprawna logistyka to połowa
sukcesu w każdym e-commerce, zatem warto zastanowić się i rozważyć oraz przede wszystkim policzyć
różne modele biznesowe oraz zdefiniować cele, jakie sobie stawiamy w dłuższym okresie.”
Dorota Bachman, Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju Biznesu, członek zarządu OSDW Azymut

Optymalizacja łańcucha dostaw
Zastanawia Cię skąd bierze się cena przesyłki kurierskiej? Chętnie wyjaśnimy.
To po prostu cena podstawowa z cennika przewoźnika, pomniejszona o rabat jaki udało Ci się wynegocjować. Do tego
dochodzą ceny usług i opłat dodatkowych, opłata paliwowa i nieunikniony podatek VAT.
Na wysokość dopłaty paliwowej i podatku VAT zarówno Ty, jak i przewoźnik wpływu nie macie.
Pochylmy się więc nad ceną podstawową przesyłki kurierskiej. W ogromnym uproszczeniu ta cena bazowa to: koszt
odebrania przesyłki od nadawcy, koszt jej przesortowania oraz koszt doręczenia paczki do odbiorcy. Ty, jako właściciel
sklepu internetowego właściwie masz wpływ na wszystkie te etapy. Warto pomyśleć o tym, jak one wpływają na koszt
Twoich przesyłek, żeby razem z przewoźnikiem zoptymalizować koszty transportu.
Pierwszym kosztem jest przyjazd kuriera do Twojej firmy i odebranie przesyłek. Sposobów na zmniejszenie tego kosztu
może być kilka. Warto przekalkulować czy nie opłaca się osobiście zawieźć wszystkich paczek do punktu nadań lub
magazynu przewoźnika. W takiej sytuacji możemy negocjować koszty przesyłki. Jeśli jednak chcesz, żeby to kurier
przyjechał po paczki, rozważ skumulowanie nadań. Wtedy zamiast codziennie wysyłać po 10 paczek, ustalisz stały odbiór
w jeden lub dwa dni tygodnia, gdzie kurier odbierze zamówienia z kilku dni. Może być to dobre rozwiązanie szczególnie
w przypadku, gdy wysyłasz towar dla mniej niecierpliwych odbiorców.
Wydaje się, że na drugi etap, czyli sortowanie nie masz większego wpływu. Tu jednak warto ponownie pochylić się nad
tematem pakowania. Po prostu: trzeba zapakować paczkę tak, żeby mogła być przesortowana automatycznie i nie
wymagała ręcznego sortowania. To znaczy, że paczka powinna być zapakowana w karton o regularnym kształcie.
Dowiedz się, jakie paczki uznawane są za ponadgabarytowe i wspólnie z przewoźnikiem ustalcie jak najlepiej pakować
Twój towar, aby uniknąć opłat za ręczne sortowanie lub paczkę gabarytową.
Lwia część kosztu transportu to koszty doręczenia paczki do odbiorcy. Najprostszym sposobem na jego optymalizację
jest wybór doręczenia do punktu odbioru. Wtedy kurier doręcza w jedno miejsce nie tylko Twoją paczkę, ale i inne
przesyłki. Mamy tu oszczędność czasu i paliwa. Dodatkowo nie ponosisz wtedy opłaty za doręczenie paczki pod adres
domowy. A jednocześnie gwarantujesz odbiorcy komfort, bo może on odebrać paczkę wtedy, kiedy mu pasuje.

W Polsce jest 27,8 mln internautów. Z czego ponad połowa dokonała kiedyś zakupu w sieci – to są Twoi potencjalni klienci
na rynku krajowym. Chcesz zwiększyć zasięg swojej sprzedaży? W Europie jest ponad 700 milionów użytkowników
internetu, a aż 64% europejskich klientów kupujących online dokonało zakupu u sprzedawcy zagranicznego. Sklepy
internetowe coraz chętniej otwierają się na globalne rynki i oferują swoim klientom dostawę poza granice kraju. I jak się
okazuje, warto – 48% firm eksportujących zwiększyło swoje obroty w ciągu ostatnich 3 lat.

Handel detaliczny ma zasięg globalny

64%

europejskich klientów kupujących online
dokonało zakupu u sprzedawcy zagranicznego

Spośród nich:

69% dokonało zakupu od sprzedawcy zagranicznego
54% dokonało zakupu od sprzedawcy zagranicznego

w Europie
spoza Europy

Wielu przedsiębiorców rezygnuje z otworzenia się na globalne rynki, obawiając się formalności z odprawą celną oraz
ryzyka związanego z uszkodzeniem lub zaginięciem paczki. Jednak działanie na rynku ogólnoświatowym może być
łatwiejsze niż myślisz. Wykorzystując wiedzę, sieć logistyczną i doświadczenie firmy kurierskiej możesz dotrzeć do
zagranicznych klientów szybko i skutecznie.

Odprawa celna
Wysyłka towarów poza granicę Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji i
zgłoszenia paczki do Urzędu Celnego.
Idealnym rozwiązaniem jest połączenie usług transportowych i usług pośrednictwa celnego. Zapewnia to pełną zgodność
z wymogami celnymi oraz terminowe dostarczanie towarów. Bez względu na to, czy transport odbywa się drogą lotniczą,
morską czy lądową, takie rozwiązanie pomaga ograniczyć ryzyko opóźnień lub kar. W celu eliminacji zbędnych,
papierowych dokumentów i przyspieszenia procesu odprawy celnej, warto poszukać wśród przewoźników usługi, która
oferuje elektroniczny obieg dokumentów celnych. Jedyne co należy zrobić korzystając z takiego rozwiązania, to
wprowadzenie do systemu przewoźnika szczegółów dotyczących wysyłanego towaru. Informacje te w formie
elektronicznej przesyłane są do Urzędu Celnego w kraju importera zanim jeszcze paczka trafi do kraju doręczenia, co
znacznie przyspiesza cały proces odprawy celnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu paczka szybciej trafi do odbiorcy, a Ty
ograniczasz papierkową robotę do minimum.
Ewentualne błędy w dokumentacji i nieprzestrzeganie przepisów mogą skutkować opóźnieniami w transporcie, a nawet
nakładaniem kar, co może wpłynąć na reputację Twojego sklepu. Poszukaj eksperta w odprawach celnych. Ty po prostu
nie musisz się na tym znać.
73% kupujących spodziewa się pokazania całkowitego kosztu za przesyłkę, w którym zawarte są opłaty
celno-podatkowe. Oznacza to, że konsument oczekuje, że nie będzie uiszczał dodatkowych opłat do Urzędu Celnego.
„Rynek usług logistycznych, podobnie jak e-commerce, zmienia się dynamicznie. Rozwijająca się branża
handlu elektronicznego oraz coraz bardziej wymagający e-klienci, stanowią wyzwanie dla firm
logistycznych. Wygoda i szybkość wciąż pozostają kluczowymi aspektami w kontekście poziomu
satysfakcji konsumentów. Handel elektroniczny nie może istnieć bez elementu dostarczenia produktu do
klienta końcowego – czyli bez sprawnej logistyki. Chcąc odpowiedzieć na rosnące potrzeby rynku, firmy
logistyczne muszą zapewnić sprawne dostarczanie przesyłek, możliwość łatwego ich zwrotu, a także
opcję wysyłek międzynarodowych. Dla sklepów internetowych jest to ważny element prowadzenia
działalności sprzedaży online. Dlatego współpraca z odpowiednią firmą logistyczną ma w tym procesie
bardzo istotne znaczenie.”
Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej

NAJWAŻNIEJSZE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKUPÓW ZAGRANICZNYCH:
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Warto jest odpowiedzieć na taką potrzebę kupujących, jednak wiąże się to z kosztami, które będziesz zobowiązany
ponieść. Jak je zminimalizować? Rozwiązaniem jest konsolidacja wysyłek z jednego kraju lub z całej Unii Europejskiej, do
końcowej destynacji. Dzięki temu rozwiązaniu podczas odprawy celnej dochodzi do jednej transakcji, co znaczenie
upraszcza cały proces i minimalizuje koszty.
Dobrze, jesteś zdecydowany do otworzenia się na międzynarodowe rynki. Jednak od jakiego kraju zacząć? Jakie są
preferencje kupujących w konkretnej destynacji? Czy oferować pobranie do Włoch? Jakiej liczby zwrotów możesz się
spodziewać wysyłając swój towar do Szwajcarii? Czy są jakieś konkretne wytyczne dotyczące pakowania przesyłek do
Meksyku? Ważne jest, aby firma kurierska znała odpowiedzi na takie pytania. Bardzo ważne jest również, aby klienci w
konkretnych krajach dowiedzieli się o Twojej ofercie. Tu, najprostszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie sprzedaży na
wspomnianych już globalnych platformach sprzedażowych. Warto też skorzystać z darmowych narzędzi do analizy ruchu
na Twojej witrynie internetowej i sprawdzić, czy może już w tej chwili zagraniczni internauci nie odwiedzają Twojego sklepu
– koniecznie zaproponuj dostawę do ich kraju. W celu wypromowania biznesu, zawsze możesz poprosić o wsparcie
profesjonalną agencję, która zaproponuje odpowiednie działania promocyjne. Nie zapomnij jednak przedstawić
przewoźnikowi swojej wizji i celów, a następnie pozwól mu skoncentrować się na Twoim biznesie i zaproponować
rozwiązanie wysyłkowe szyte na miarę Twoich potrzeb. W tym celu oczywiście konieczne jest doświadczenie w globalnej
logistyce i znajomość rynku, do którego chcesz rozpocząć wysyłkę.

Oczekiwania kupujących na innych rynkach
Niemcy
Warto swoją przygodę z zagranicznym e-handlem zacząć od tego właśnie kraju. Obecność w Unii Europejskiej wiąże się
z brakiem dokumentacji celnej oraz brakiem kosztów celno-podatkowych. Koszty transportu do tego kraju też nie są
wysokie. Nic więc dziwnego, że jest to największy partner gospodarczy Polski. Niemcy mają podobne gusta w
porównaniu do Polaków, oznacza to, że nie będziesz musiał modyfikować swojego towaru, aby dostosować go do
lokalnych preferencji. Niemcy jednak bardzo zwracają uwagę na kraj pochodzenia towaru i największym zaufaniem darzą
rodzime marki. Stają się jednak bardziej tolerancyjni w czasach gorszej koniunktury, co Ty możesz wykorzystać w swoim
biznesie. Szczególnie ważne dla Niemieckiego odbiorcy jest terminowe doręczenie oraz elastyczność dostawy.
Niemieccy konsumenci chętnie kupują w zagranicznych sklepach internetowych. Głównie dokonują zakupów mobilnie
poprzez platformy sprzedażowe. To czego szukają w zakupach przez internet to lepsza cena (75% badanych),
szczegółowy opis towaru oraz szeroki wybór produktów . Jeśli chcesz zdobyć ten rynek, warto podążyć za ich
preferencjami.

Najważniejsze czynniki
decydujące o wyborze
produktów online

75% Cena produktu

40%

Średnio

konsumentów
rozpoczyna
wyszukiwanie
produktów
na platformach
zakupowych

71%
71%

Szczegółowa informacja o produkcie
Wybór produktów

Japonia
Jeśli decydujesz się na handel poza Unię Europejską, ciekawą destynacją jest Japonia. Kraj o bardzo dobrze rozwiniętej
gospodarce, z obywatelami o wysokiej sile nabywczej. Dodatkowym argumentem za wysyłką do kraju kwitnącej wiśni jest
niedawno podpisane porozumienie gospodarcze JEFTA, które redukuje stawki celne na wiele towarów. To zdecydowanie
sprzyja rozwojowi handlu między Polską a Japonią. Aż 45% Azjatów kupujących w sieci dokonało zakupu u
zagranicznego sprzedawcy na innym kontynencie. Największe znaczenie dla Azjatów będą miały opinie o Twoim sklepie
internetowym, aż 63% respondentów zadeklarowało, że ma to dla nich duże znaczenie. Bardzo ważne jest również
podanie całkowitego kosztu towaru – łącznie z ceną za transport i opłatami celno-podatkowymi oraz przejrzysta polityka
zwrotów.

55%

Azjatyckich kupujących w internecie nabyło produkty
od zagranicznego sprzedawcy
Spośród nich:

77% dokonało
45% dokonało

zakupu od sprzedawcy na terenie Azji
zakupu od sprzedawcy spoza Azji

Najważniejsze czynniki decydujące o zakupie od zagranicznego sprzedawcy:

63%

Reputacja sprzedającego

57%

Całkowity koszt zakupu,
łącznie z opłatami
celno-podatkowymi

55%

Przejrzysta polityka
zwrotów

Jak to wygląda w praktyce?
Historia firmy Valek Rolling Pins

Teoria prowadzenia własnego sklepu internetowego wydaje się prosta. Chcemy Ci pokazać, że może to być możliwe
również w praktyce. Stawiając na właściwą firmę kurierską, która ma doświadczenie w globalnej logistyce e-commerce
możesz osiągnąć sukces. Tak jak Maciek Kozerski, właściciel firmy Valek Rolling Pins.
W przypadku jego firmy zaczęło się oczywiście od pomysłu na produkt. Wszystkiemu dał początek prezent dla małej
dziewczynki – wałek do ciast z wygrawerowanymi kotkami. Potem wszystko potoczyło się tak, jak to bywa z
innowacyjnymi i ciekawymi projektami – został otworzony sklep z laserowo grawerowanymi wałkami. Zamówienia na
produkty zaczęły rosnąć niczym grzyby po deszczu. Właściciel od samego początku postawił na wysoką jakość
wykonania, która wyróżnia wałki Valek Rolling Pins na tle innych produktów tego typu. Takie połączenie, prędzej czy
później, musiało zaprocentować. Możliwość personalizacji wałków to jeden z elementów składowych sukcesu firmy –
drugim jest szerokie bogate portfolio oferujące wiele ciekawych zdobień, w których każdy na pewno znajdzie coś dla
siebie.
Firma rozwijała się w trybie ekspresowym, czego kolejnym naturalnym krokiem była ekspansja sprzedaży poza granicami
kraju. I tu pojawił się pierwszy problem - cena przesyłki. Zarówno przy zamówieniach hurtowych jak i detalicznych – cena
wysyłki była bardzo wysoka, a jeżeli cena była atrakcyjna – dostawa trwała bardzo długo. Wtedy zdecydowano się na
podjęcie współpracy z globalną firmą kurierską, która zaproponowała rozwiązania gwarantujące przystępną cenę przy
utrzymaniu niezawodnej, szybkiej dostawy. Dodatkową barierą była odprawa celna. Jednak dzięki rozwiązaniu, które
pozwala na odprawę celną online w łatwy i przyjazny sposób – ta kwestia przestała być problemem dla Valek Rolling
Pins.
Dzięki elastycznemu podejściu firmy kurierskiej, pomocy w zakresie logistyki i produktom wysokiej jakości – Valek Rolling
Pins rozwija skrzydła na zagranicznych rynkach. Na chwilę obecną prawie 90% produkcji firmy trafia na eksport.
I tu chyba dochodzimy do sedna, połączenie odpowiednich ludzi i partnerów biznesowych – którym towarzyszy wspólny
czynnik – pasja. To prosta droga do sukcesu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś Ty również podążył tą drogą i z
sukcesem sprzedawał swoje produkty w internecie. Warto w tym celu wykorzystać możliwości jakie mają firmy kurierskie.
Gdybyśmy mieli w pigułce zebrać wszystkie porady, to najważniejszy jest wybór operatora logistycznego, który zapewni
terminowe doręczenie i bezpieczeństwo dostawy, również podczas szczytu paczkowego.
Nie rezygnuj z dostawy towaru do punktu. Dzięki tej tańszej alternatywie, będziesz mógł zaoferować kupującym darmową
dostawę, która motywuje do zakupu. Jednocześnie pamiętaj o zaoferowaniu doręczenia expressowego – dla niektórych
konsumentów czas dostawy jest kluczowy.
Spersonalizowane powiadomienia o wysyłce pozwolą zoptymalizować obsługę klienta. Podobnie jak automatyzacja
procesu zwrotu towaru, który również może być zwracany z punktu – dzięki temu będziesz mógł zaoferować kupującym
darmowy zwrot.
Oferowanie usługi pobraniowej nie tylko w kraju, ale i za granicą to szansa na pozyskanie dodatkowych klientów – jednak
konieczna jest jej sprawna obsługa, aby pieniądze jak najszybciej wróciły na Twoje konto.
Odpowiednie pakowanie, nie tylko zmniejszy koszt materiałów opakowaniowych, ale i zmniejszy odsetek uszkodzonych
przesyłek.
I ostatnia najważniejsza kwestia: nie obawiaj się eksportu, to Twoja największa szansa.
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Poradnik oparty na badaniach firmy kurierskiej UPS Pulse of the Online Shoper2017 oceniających nawyki konsumentów
dokonujących zakupów w Internecie od momentu poprzedzającego zakup do czasu po dostawie. Badanie przeprowadzono
w 3. kwartale 2017 r. Opiera się ono na ankiecie comScore, w której wzięło udział 6478 klientów sklepów internetowych z
Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Respondenci dokonali co najmniej dwóch zakupów online w okresie
trzech miesięcy.

