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Obowiązkowy kierunek 
Dalszy rozwój naszego e-commerce 
jest ściśle zależny od naszych planów 
odnośnie ekspansji zagranicznej, gdzie 
uruchomienie handlu 
transgranicznego i dotarcie do 
konsumentów na rynkach 
sąsiadujących i EU przechodzi z opcji 
„możliwe” do punktu „obowiązkowe” 
w ramach planu budowy naszego 
e-commerce. 



Powszedniejąca dostępność 
Dotychczasowe ograniczenia przestają 
mieć znaczenie. Bariery w postaci 
dystansu, języka oraz walut będą 
traciły na istotności w ramach planów 
międzynarodowej ekspansji 
e-commerce, zarówno z perspektywy 
konsumentów jak i dostawców 
platform. Konsumenci już dzisiaj 
chętnie sięgają po towary z zagranicy 
lub od zagranicznych sprzedawców, 
i zjawisko to w nadchodzącym roku 
wyłącznie przybierze na sile. 



Dopasowane wyszukiwanie 
Od ponad 10 lat jednym z kluczowych 
źródeł ruchu konsumentów dla 
naszego e-commerce jest 
wyszukiwarka Google, szczególnie w 
lokalnym – natywnym wyszukiwaniu. 
Dalszy rozwój dopasowania 
wyszukiwania oraz modeli 
reklamowych będzie wyłącznie 
umacniał znaczenie tego źródła ruchu 
zarówno w kategorii organicznej jak 
i płatnej. Konsumenci znajdą towary 
łatwiej, szybciej i taniej. 



Magia liczb 
Gromadzenie i przetwarzanie danych 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
handlu transgranicznego, zrozumienia 
różnic w nawykach i zachowaniach 
lokalnych konsumentów, pozostania 
innowacyjnym i osiągnięcia zarówno 
globalnych jak i lokalnych celów. 
Dzięki danym możemy oceniać ścieżkę 
klienta – Customer Journey, 
definiować wskaźniki i porównać 
osiągane wyniki, w celu 
obserwowania trendu wzrostów lub 
spadków. 



Ewolucja urządzeń  

Zrozumienie z jakich urządzeń 
korzystają konsumenci do 
przeglądania naszego e-commerce na 
lokalnym rynku oraz mobile CX. 
Dlatego obserwowanie ewolucji 
urządzeń cyfrowych to kolejne 
zjawisko wymagające uwagi. 
Urządzenia są łącznikami między 
dwoma światami: ludźmi – istotami 
z krwi i kości, czyli konsumentami oraz 
systemem e-commerce – 
infrastrukturą sprzętową i 
programową, czyli technologią.  



Social Commerce 
Potęgi handlu elektronicznego 
napędzane są przez dwa kluczowe 
zjawiska: dużą populację młodych 
konsumentów i wzrost popularności 
mediów społecznościowych. 
Błyskawiczne decyzje zakupowe są 
efektem przekazu od celebrytów w 
połączeniu z zasięgiem popytu w 
mediach społecznościowych. Aby 
konkurować, e-commerce wchodzący 
na rynki międzynarodowe potrzebują 
strategii sprzedaży społecznościowej 
uwzględniającej lokalne preferencje 
konsumentów. 



Wygoda abonamentów 
Doskonale wiemy jak kluczowa dla 
prowadzenia biznesu jest 
przewidywalność sprzedaży. Myśląc o 
działaniach transgranicznych warto 
rozważyć wprowadzenie modelu 
abonamentowego, tam gdzie jest to 
możliwe. Model abonamentowy – 
DTCS – Direct-To-Consumer-
Subscription to prosty mechanizm na 
poprawę płynności finansowej oraz 
dźwignia dla inwestycji na kolejnych 
rynkach. 



Platformy handlowe 
Platformy handlu elektronicznego 
(marketplaces) zmieniają sposób 
obecności lokalnych marek na nowych 
rynkach. Platformy umożliwiają 
międzynarodowym konsumentom 
kupować produkty łatwo, szybko i 
tanio, tak jakby robili zakupy w 
krajowym sklepie internetowym. 
Platformy zapewniają kompleksowe 
rozwiązania do zarządzania pełną 
obsługą klientów, ceny w lokalnej 
walucie, realizacja zamówień i 
wysyłka, opcje płatności, podatki i cła, 
natywny checkout i łatwe zwroty. 



Azjatycka innowacja  

Chcąc być na bieżąco z najnowszymi 
rozwiązaniami dla handlu 
transgranicznego i e-commerce dziś, a 
tym bardziej jutro, musimy spoglądać 
na wschód. Obserwować rewolucję, 
która ma miejsce w Azji oraz 
innowację w zakresie wyboru 
produktów, płatności, dystrybucji, 
modeli zakupowych oraz masowych 
zachowań konsumenckich. Również, 
aby rozumieć jak konkurować na 
arenie międzynarodowej z ekspansją 
chińskiego e-commerce. 



Zaangażowanie prezesów 
Wreszcie, jeśli chcemy w pełni 
wykorzystać potencjał crossborder 
e-commerce, to rozwój w tym 
kierunku musi być wspierany przez 
kadrę kierowniczą na poziomie C w 
Twojej firmie. Być może sam prezes 
lub właściciel powinien uczestniczyć w 
kluczowych projektach i zmianach 
oraz rozumieć, jak handel 
transgraniczny wpłynie na rozwój 
e-commerce. 
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Lepsza wiedza 
Lokalni eksperci zawsze znają 
charakterystykę lokalnego rynku 
lepiej. Posiadają łatwiejszy dostęp do 
szczegółowych analiz rynku oraz 
bardziej precyzyjne wyczucie odnośnie 
preferencji konsumenckich. 



Optymalne koszty 
Lokalne firmy często mają bardziej 
konkurencyjne stawki oraz ceny, niż 
koszty wynikające z zarządzania w 
modelu zcentralizowanym. Będzie to 
zależało od charakterystyki rynku oraz 
od powszechnie używanych modeli 
rozliczeń. 



Szybsze reagowanie 
Lokalni dostawcy reagują najszybciej 
na lokalne zmiany oraz zjawiska, które 
pozostają anonimowe dla 
obserwatorów z zewnątrz. Dlatego 
lokalni partnerzy są w stanie 
wykorzystywać RTM – Real Time 
Marketing i mają bezpośredni wpływ 
na powodzenie działań 
marketingowych oraz wyniki.  



Wnikliwa realizacja 
Lokalni partnerzy zadają pytania, 
inspirują i pomagają. Lokalne firmy 
podejmując się konkretnych zadań 
oraz celów do realizacji na wstępie 
zweryfikują Twoją globalną strategię, 
tym samym najmniej wskażą obszary, 
które wymagają modyfikacji i 
dopasowania do lokalnych realiów.  



Dopasowana komunikacja 
Wszystko to sprowadza się do 
realizacji działań reklamowych, które 
są dopasowana do lokalnych 
standardów i obyczajów. To z kolei 
dostarcza nam optymalne rezultaty 
oraz oferuje lepszy zwrot z inwestycji. 
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Życzę powodzenia w handlu 
transgranicznym, w którym 
komunikacja marketingowa lokalnie 
przenika się ze ścieżkami klientów, 
i odwrotnie, a wszystko to dzieje się 
w tle, w subtelny, niewidzialny 
sposób. 



Czas na krótką sesję pytań i odpowiedzi. 
 

 
Zbigniew Nowicki 
zbigniewnowicki@linkedin 


