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Katarzyna Czuchaj-Łagód 
Dyrektor	Zarządzająca,	Mobile	Institute

Słowo wstępne 
 
Szanowni Państwo, 
 
sektor	B2B	to	bardzo	ważny	element	gospodarki,	jednak	nieco	zaniedbywany	pod	kątem	analizy	i	badań.	

Większość	publikacji,	które	ukazują	się	na	polskim	rynku	w	kontekście	e-commerce,	mówi	o	konsumen-

tach	i	ich	zwyczajach	zakupowych.	Mamy	zresztą	przyjemność	być	współautorem	znacznej	części	tych	

opracowań.	Jednak	tym	razem	postanowiliśmy	stworzyć	wspólnie	z	e-point	raport	dotyczący	wyłącznie	

sektora	B2B	i	sprawdzić,	jak	ta	ogromna	część	rynku	odnajduje	się	w	świecie	cyfrowym.		

W	niniejszej	publikacji	znajdziecie	Państwo	zarówno	informacje	o	tym,	w	jaki	sposób	firmy	z	sektora	B2B	

kupują	i	sprzedają	w	sieci,	a	także	dowiecie	się,	jak	branża	widzi	swoją	cyfrową	przyszłość,	jak	do	tej	

pory	e-commerce	wpłynął	na	jej	funkcjonowanie	oraz	jakie	standardy	sprzedaży	muszą	być	zacho-

wane,	aby	odnieść	sukces	w	relacjach	business-to-business.

Raport	oparty	został	na	wynikach	badania,	które	przeprowadziliśmy	wśród	ponad	150	osób	reprezen-

tujących	firmy	o	różnej	wielkości	z	różnych	branż.	Badanie	zostało	poprzedzone	wywiadami	indywidu-

alnymi	z	osobami	mającymi	wieloletnie	doświadczenie	na	rynku	B2B.	Badani	podzielili	się	z	nami	swo-

im	doświadczeniem	związanym	ze	sprzedażą	B2B,	realizacją	zakupów	na	rzecz	swojej	firmy,	sposobem	

poszukiwania	i	zdobywania	wiedzy	o	swoich	klientach	oraz	czynnikami	mającymi	wpływ	na	wybór	

partnerów	biznesowych.	Zaprosiliśmy	do	tego	przedsięwzięcia	również	ekspertów	branżowych.

Przed	Państwem	wiele	ciekawych	i	być	może	zaskakujących	wiadomości	na	temat	rynku	B2B	w	Polsce.	

Mamy	nadzieję,	że	poszerzą	Państwa	wiedzę	i	zainspirują	do	dalszych	działań.	 
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Executive Summary 
 
Powszechny	i	tani	dostęp	do	internetu,	nowe	zwyczaje	zakupowe	klientów,	urządzenia	mobilne	oraz	

globalizacja	zmieniają	oblicze	sektora	B2B.	Z	tego	powodu	postanowiliśmy	przeanalizować,	jak	dziś 

kupują	i	czego	potrzebują	klienci.	Przebadaliśmy	ponad	150	reprezentantów	firm	za	pomocą	ankiet	

oraz	wywiadów	pogłębionych	-	to	pierwsze	takie	badanie	w	Polsce.	

Wszyscy	nasi	respondenci	dostrzegają	potrzebę	zmian	i	adaptowania	się	do	nowego	otoczenia.	

Przede	wszystkim	zaciera	się	granica	między	B2B	a	B2C,	choć	bezpośrednie	relacje	wciąż	są 

fundamentalne. 

 

Klienci B2B:

•	 mają	dziś	coraz	mniej	czasu	na	spotkania	i	oczekują	wygodnych	narzędzi	cyfrowych	do	samoobsługi,	

•	 chcą	kupować/zamawiać	online,

•	 zależy	im	na	szybkości	uzyskanego	feedbacku,	

•	 wygoda	jest	dla	nich	bardzo	istotna.	

Dla sprzedawców B2B rozwiązania IT - CRM-y, platformy e-commerce, social media - stają się 

istotnym wsparciem procesu budowania relacji. 

Niniejszy	raport	składa	się	z	kilku	części.	Pierwsze	trzy	to	prezentacja	i	interpretacja	naszych	badań.	

Kolejna	część	-	Trendy	-	osadza	nasze	wnioski	w	szerszym,	globalnym	kontekście,	wśród	już 

istniejących	badań.	Następnie	opisujemy	dwa	najważniejsze	wyzwania,	z	jakimi	zmagają	się	dziś 

firmy	B2B.	Ostatni	rozdział	dotyczy	natomiast	przyszłości - tak, jak ją widzą nasi respondenci. 

W	internecie	firmy	B2B	lubią	mówić	o	sobie,	swojej	misji	i	historii	-	aż 62% ankietowanych zamieszcza 

na swojej stronie www historię przedsiębiorstwa. Jednocześnie rzadziej stosują rozwiązania 

potrzebne ich klientom.	Dla	porównania	tylko	49%	z	nich		umożliwia	zakup	swoich	usług/produktów	

przez	stronę	www,	a	jedynie	15%	oferuje	na	portalu	przydatne	dla	klientów	narzędzia	(kreatory,	kalkulatory,	

konfiguratory).	Wciąż jest więc dużo do zrobienia w kwestii klientocentryczności. 

Miłej lektury!

Justyna Skorupska 
Wiceprzewodnicząca	Rady 
Izby	Gospodarki	Elektronicznej 
Head	of	Business	Development, 
Omnichannel	Expert,	e-point	SA

Wawrzyniec Hyska 
Business	Development	Director, 
e-point	SA



6

Sprzedaż B2B
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Sprzedaż w internecie
71%	przedstawicieli	rynku	B2B	deklaruje,	że	firma,	którą	reprezentują,	sprzedaje	swoje	produkty	lub	usługi	

w	internecie.	Większość	firm	(65%)	prowadzi	e-sprzedaż	od	ponad	5	lat.	Prawie	co	4.	firma	(24%)	-	od	3-4	

lat,	natomiast	tylko	1%	badanych	wskazuje,	że	firma,	którą	reprezentują,	sprzedaje	swoje	produkty/usługi	

w	internecie	od	niespełna	roku.

tak nie

Wykres	1: 
Czy	Pani/Pana	firma	sprzedaje	swoje	
produkty/usługi	w	internecie?	Proces	
zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy, 
inspiracje.	Raport	2018,	N=112, 
przedstawiciele	rynku	B2B

Wykres	2: 
Od	kiedy	Pani/Pana	firma	sprzedaje	swoje	produkty/usługi	w	Internecie?	Proces	zakupowy	w	B2B: 
wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018	N=78,	przedstawiciele	rynku	B2B	sprzedający	w	internecie

29%

65%
>	5	lat 3	-	4	lata 1	-	2	lata < 1 rok

24% 9% 1%

71%
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“Nasza decyzja o rozpoczęciu sprzedaży w kanale e-commerce wynikała z tendencji rynkowych. 

W pełni zgadzam się z opinią, że zmiany zachodzące na rynku, nigdy dotąd nie przebiegały tak szybko, 

a w przyszłości nigdy nie będą przebiegać tak wolno jak dziś. To pewne, że przy tak dynamicznie 

zmieniającym się rynku, producenci i dostawcy, którzy za nim nie nadążają, pozostaną w tyle. Nie 

traktujemy tego jednak jako zagrożenia, ale jako szansę. I to od nas zależy, jak ją wykorzystamy”.

Wypowiedź ekspercka

Anna Studzińska 
Managing	Director,	Fossil	Poland

Sprzedaż zagraniczna
Dynamicznie	rozwijający	się	rynek	e-commerce	sprzyja	rozwojowi	sprzedaży	transgranicznej.	Znoszone	

bariery	w	międzynarodowej	wymianie	handlowej	wpływają	na	rosnącą	popularyzację	zakupów	w	skle- 

pach	zagranicznych,	również	w	przypadku	zakupów	B2B.	Według	naszego	badania	52%	przedstawicieli	

rynku	B2B	wskazuje,	że	firma	którą	reprezentują,	prowadzi	sprzedaż	zagraniczną.

52% 47% 1%

Wykres	3: 
Czy	Pani/Pana	firma	prowadzi	sprzedaż	zagraniczną? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje. 
Raport	2018	N=110,	przedstawiciele	rynku	B2B

tak tak nie	wiem
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Kanały sprzedaży
Najczęstszym kanałem dystrybucji na rynku B2B są: sprzedaż	bezpośrednia	(54%),	czyli	docieranie 

do	klientów	np.	za	pośrednictwem	przedstawiciela	handlowego	oraz	firmowe	strony	internetowe	(57%), 

na	których	można	zobaczyć	lub	kupić	produkty	czy	usługi	danej	firmy.	Na	3.	miejscu	znalazły	się	platformy	

sprzedażowe	/	e-commerce	/	własne	systemy	do	składania	zamówień	(40%),	a	następnie	sklepy 

stacjonarne,	które	prowadzi	36%	badanych	firm.	Co	3.	(34%)	badany	deklaruje,	że	jego	firma	sprzedaje	

lub	dystrybuuje	swoje	produkty	w	mediach	społecznościowych.

firmowa strona internetowa

sprzedaż bezpośrednia

własna platforma sprzedażowa / e-commerce / 
własny system do składania zamówień

sklep stacjonarny

media społecznościowe 
(np. Facebook, Instagram)

call center

platformy sprzedażowe (np. Allegro)

biura sprzedaży

katalog produktów dostępny online 
do ściągnięcia (np.PDF)

katalog produktów z wyszukiwarką

Inne

57%

54%

40%

36%

34%

27%

23%

22%

17%

13%

8%

Wykres	4: 
W	jakich	kanałach	sprzedaje/dystrybuuje	Pani/Pana	firma? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje. 
Raport	2018,	N=103,	przedstawiciele	rynku	B2B
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“Wielu klientów biznesowych działających w offline ma zastrzeżenia do sprzedaży online, bo zauwa-

żają odpływ kupujących do sklepów internetowych. Wiele osób ogląda produkt w sklepach stacjo-

narnych, by ostatecznie kupić go przez internet. Tymczasem sklepy stacjonarne nie chcą być trakto-

wane jako showroom’y. Z drugiej strony sklepy internetowe skarżą się na brak zaufania do zakupów 

online. I choć często kupujący szuka informacji w sklepach online, to nie zawsze dokona zakupu 

przez Internet. Jest to efekt synergii i traktuję to jako pozytywne zjawisko. Tworząc rozwiązania omni-

channel, czyli wspierające handel wielokanałowy, wykorzystujemy więcej narzędzi, dajemy klientom 

nowe rozwiązania i możliwości dokonywania zakupów w sposób dla nich najwygodniejszy. Nie jest 

to ewolucja, ale rewolucja w podejściu i myśleniu o sprzedaży. Obecnie pojawia się wiele publikacji  

dowodzących, że handel detaliczny umiera. Nie jest to prawda. Analizując prognozy ekspertów można 

zauważyć, że to ci gracze, którzy łączą sprzedaż online i offline, mają największe szanse na sukces. 

Dzięki temu mogą sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów, dając im nieograniczony wybór 

i budując przy tym swoją przewagę. I chociaż coraz więcej osób decyduje się na zakupy w Internecie, 

to jednak widać, że ich przepływ następuje w dwóch kierunkach. Sklepy offline stanęły przed wyzwa-

niem, muszą zaproponować taki model biznesowy, by zachęcić konsumentów do zrobienia zakupów 

właśnie u nich. Wielu kupującym potrzebny jest bezpośredni kontakt ze sprzedającym, a w internecie 

jest to niemożliwe. Ważne, jak podejdziemy do nieuchronnych zmian w sprzedaży, czy jesteśmy na nie 

otwarci, aby iść do przodu i na ile jesteśmy kreatywni".

Wypowiedź ekspercka

Anna Studzińska 
Managing	Director,	Fossil	Poland

96%	respondentów	deklaruje,	że	firma,	którą	reprezentują,	posiada	swoją	stronę	internetową. 

Dodatkowo	badani	wskazują	średnio	6	funkcjonalności,	które	oferuje	ich	strona. 

Zdecydowanie	częściej	jest	to	możliwość	kontaktu	mailowego	(90%)	niż	telefonicznego	(83%).	Co	cieka-

we,	62%	udostępnia	na	stronie	historię	swojej	firmy,	a	już	tylko	25%	udostępnia	wyszukiwarkę	salonów.

Prawie	połowa	(48%)	badanych	wskazuje,	że	ich	firma	daje	klientom	do	dyspozycji	wyszukiwarkę	produk-

tów.	Zdecydowanie	najrzadziej	udostępnianą	funkcjonalnością	na	firmowych	stronach	internetowych	

są	programy	lojalnościowe	(15%)	oraz	narzędzia	digtal,	takie	jak	konfigurator	czy	kreator	online	(15%).
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96% 4%

Wykres	6: 

Czy	Pani/Pana	firma	posiada	firmową	stronę	internetową? 

Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=103

tak nie

kontakt mailowy

kontakt telefoniczny

historia firmy

zakup produktów 
przez stronę

wyszukiwarka produktów

wersja strony 
w różnych językach

dane salonów / oddziałów

opinie o firmie

katalog w formie pdf

kontakt przez czata / czatbota

wyszukiwarka salonów

oceny produktów 
i/lub rekomendacje

sekcja "inspiracje"

programy lojalnościowe

narzędzia digital 
(konfiguratory, kreatory)

Inne

żadne z powyższych

Wykres	6: 
Jakie	rozwiązania	oferuje	Pani/Pana	firmowa	strona	
internetowa? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	
Raport	2018,	N=94,	przedstawiciele	rynku	B2B 
posiadający	firmową	stronę	internetową

90%

62%

48%

39%

26%

25%

20%

83%

49%

42%

30%

25%

23%

15%

2%

1%

15%
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“Warto zestawić wyniki badań przedstawione w niniejszym raporcie z wnioskami z badań dotyczą-

cych sposobu pozyskiwania klientów i rozwoju relacji z klientami. Badania te zostały przeprowadzone 

w 2009 roku metodą wywiadów kwestionariuszowych w próbie liczącej 150 przedsiębiorstw zatrud-

niających co najmniej 200 osób. Wynikło z nich, że strony internetowe były wówczas wykorzystywane 

do przedstawiania informacji o firmie i ofercie produktowej oraz ułatwienia potencjalnym klientom 

kontaktu. Rzadziej miało miejsce udostępnianie informacji o użyciu produktu, budowa społeczności 

użytkowników, umożliwienie kastomizacji produktów oraz zastosowanie programów lojalnościowych. 

Wyniki obu badań są zatem zbieżne. Sugeruje to, że ogólny model obecności internetowej jest trwały 

i nie zmienił się diametralnie w ciągu ostatnich dziewięciu lat. 

 
W niniejszych badaniach respondenci częściej wskazywali korzyści w postaci pozyskania nowych 

klientów i wzrostu sprzedaży niż wzrostu lojalności. Zapewne wynika to z ograniczenia kosztów tran-

sakcyjnych i ułatwiania nabywania produktów od nowych dostawców. Tym samym inwestycje 

w e-commerce w ogólnym ujęciu prowadziłyby do wzrostu konkurencyjności rynku".

Wypowiedź ekspercka

dr hab. Tymoteusz Doligalski 
Kierownik	Zakładu	e-Biznesu	w	SGH, 
współtwórca	studiów	magisterskich 
i	podyplomowych	z	zakresu	e-biznesu 
i	marketingu	internetowego

Użytkownicy mobilni
Na	pytanie,	czy	firmowa	strona	internetowa	ma	użytkowników	mobilnych,	82%	badanych	odpowiada,	

że	tak.	Z	informacji,	które	posiadają	badani	wynika,	że	najczęściej	wizyty	za	pośrednictwem	urządzeń	

mobilnych	stanowią	ich	zdaniem	25-49%	wszystkich	wejść	na	firmową	stronę.	17%	wskazało,	że	jest	to	już	

powyżej	50%.	Warto	zadbać	o	wygodną	stronę	mobilną,	ponieważ	według	raportu	„Omnicommerce.	

Kupuję	wygodnie”	co	5.	konsumenta	wykorzystującego	zakupowo	urządzenia	mobilne	takie	jak	smartfon	

czy	tablet	zniechęcają	niewygodne	strony	mobilne	sklepów.	Dla	firm	to	utracony	potencjał	zakupowy.	

82% 10% 8%

Wykres	7: 
Czy	Pani/Pana	strona	ma	użytkowników	mobilnych? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=93, 
przedstawiciele	rynku	B2B	posiadający	firmową	stronę	internetową

tak nie nie	wiem
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Wykres	8: 
Jaki	procent	wizyt	na	Państwa	stronie	odbywa	się	za	pośrednictwem	urządzeń	mobilnych? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=73,	przedstawiciele	rynku 
B2B	posiadający	firmową	stronę	i	użytkowników	mobilnych

>	75% 50-74% 25-49% <	25% nie	wiem

1% 25%27%30%16%

Jak	już	wiemy,	82%	badanych	wskazuje,	że	strona	internetowa	firmy,	

którą	reprezentują,	posiada	użytkowników	mobilnych.	Jak	zatem	

przedsiębiorstwa	adresują	potrzeby	użytkowników	mobilnych? 

 
Zdecydowanie	najczęściej	jest	to	strona	internetowa	RWD	(Responsive	Web	Design),	czyli	taka,	która	

dopasowuje	się	do	rozmiaru	okna	przeglądarki	wykorzystywanego	urządzenia	(63%).	22%	firm	pozwala	

użytkownikom	na	skorzystanie	z	dedykowanej	aplikacji	mobilnej	firmy.	Co	ciekawe,	co	5.	(22%)	badany	

nie	wie	w	jaki	sposób	strona	firmowa	działa	i	jak	wyświetla	się	na	urządzeniach	mobilnych.

*	RWD	(Responsive	Web	Design)	-	strona		dopasowująca	się	do	rozmiaru	okna	przeglądarki	np.	smart-
fona,	tabletu.

**	PWA	(Progressive	Web	Application)	-	aplikacja	internetowa	uruchamiana	tak	jak	zwykła	strona	inter-
netowa,	ale	umożliwiająca	stworzenie	wrażenia	działania	jak	aplikacja	mobilna.

***	AMP	(Accelerated	Mobile	Pages)	-	udoskonalona	strona	internetowa,	ładująca	się	szybko	nawet	
przy	korzystaniu	z	pasma	danych	o	mniejszej	przepustowości	(np.	EDGE).

63% firm deklaruje, 
że posiada stronę 
mobilną typu RWD

63%

10%

22%

22%

6%

3%

Wykres	9: 
W	jaki	sposób	Państwa	strona	adresuje	potrzeby	użytkowników	mobilnych? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=73, 
przedstawiciele	rynku	B2B	posiadający	firmową	stronę	i	użytkowników	mobilnych

RWD (Responsive Web Design)*

aplikacja mobilna

PWA (Progressive Web Application)**

AMP (Accelerated Mobile Pages)***

Inne

nie wiem
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Wdrożenie e-commerce
80%	badanych	deklaruje,	że	ich	firma	zyskała	na	wprowadzeniu	e-commerce.	Według	badania	„Trendy	

sprzedaży	B2B	w	Polsce”	z	2015	roku	głównym	efektem	rozpoczęcia	sprzedaży	w	sieci	była	pozytywna	

zmiana	sposobu	komunikacji	z	klientami	(47%).	W	2018	badani	wskazują,	że	wdrożenie	e-commerce	

sprawiło,	że	pozyskali	nowych	klientów	(81%)	oraz	wzrosła	sprzedaż	produktów/usług	(73%).	Trzy	lata	

temu	tylko	7%	zauważyło	wzrost	lojalności	klientów,	dziś	jest	to	już	31%.	Dodatkowo	co	4.	(25%)	przedsta-

wiciel	rynku	B2B	deklaruje,	że	po	rozpoczęciu	sprzedaży	w	internecie	zwiększyła	się	liczba	pozytywnych	

opinii	od	klientów.

firma	zyskała bez	zmian

Wykres	10: 
Czy	Pani/Pana	zdaniem	coś	się	zmieniło	po 
rozpoczęciu	sprzedaży	w	internecie? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy, 
inspiracje.	Raport	2018	N=66,	przedstawiciele 
rynku	B2B,	których	firma	sprzedaje	w	internecie

80%

5%
15%

firma	straciła

REKLAMA
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Wykres	11: 

Co	zyskała	Pani/Pana	firma	na	wprowadzeniu	sprzedaży	w	internecie? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=52,	przed-
stawiciele	rynku	B2B,	których	firma	sprzedaje	w	internecie

pozyskaliśmy nowych klientów

wzrosła sprzedaż 
produktów/usług

zmienił się sposób 
komunikacji z Klientami

firma się rozwinęła

zmieniła się struktura firmy

wzrosła lojalność 
obecnych klientów

powstało więcej miejsc pracy

zwiększyła sie liczba 
pozytywnych opinii od Klientów

zmienił się asortyment

Inne

81%

71%

31%

29%

17%

73%

65%

31%

25%

4%

REKLAMA
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“Patrząc z perspektywy polskiego B2B, mamy dużo do nadrobienia w stosunku do rynków zagranicznych.  

Dyrektorzy handlowi i przedsiębiorcy często przejawiają skłonności do bronienia własnego biznesu. 

Świadomość na temat dyrektywy europejskiej o wolności przepływu towarów w krajach wewnątrz- 

wspólnotowych jest niewielka. Jest dużo mowy o wyłączności, co sprowadza się de facto do praktyk 

monopolowych.

Jak już wspomniałem, w stosunku do reszty rynku jesteśmy daleko w tyle. Wiele firm  cechuje myślenie, 

że jeśli  ktoś produkuje lub oferuje daną usługę czy produkt, to nikt inny już nie może tego robić. To nie 

jest zgodne  z prawem, nie działa dobrze i jest dużym ograniczeniem. Mamy też mało wykwalifikowanych 

kupców. Jest wiele osób, które nie rozumieją roli kupca w procesie zakupowym, co rodzi liczne problemy. 

Wyraźnie widać, że w polskiej kulturze nikt nie lubi mówić o pieniądzach i o tym, że robi coś dla pieniędzy. 

Można to łatwo zaobserwować przy współpracy z markami korporacyjnymi. Dla Polaka często wyarty-

kułowanie faktu, że pracuje dla pieniędzy wydaje się być konfundujące". 

Wypowiedź ekspercka

Rafał Wierzbicki 
Commercial	Director,	Aco	Modeagentur
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Poszukiwanie
klientów i Partnerów
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Wyszukiwanie partnerów biznesowych
Wyszukiwanie	partnerów	biznesowych	dla	wielu	firm	może	być	trudnym	wyzwaniem.	W	tym	celu	ich	

przedstawiciele	najczęściej	udają	się	na	targi	lub	eventy	(67%)	lub	korzystają	z	wyszukiwarki	(54%). 

47%	badanych	deklaruje,	że	podczas	poszukiwania	partnerów	biznesowych	bacznie	obserwują	działania	

konkurencji.	Rzadziej	korzystają	z	for	internetowych	(24%)	lub	zapytań	w	mediach	społecznościowych	(21%).

pozyskiwanie wiedzy o klientach biznesowych
Firmy	pozyskują	wiedzę	o	klientach	biznesowych	przede	wszystkim	podczas	rozmów	(79%).	Z	rekomendacji 

i	uwag	korzysta	53%	badanych,	a	z	targów	i	konferencji		-	57%.	Przy	poszukiwaniu	wiedzy	ważne	są	również	

badania	oraz	stałe	pozyskiwanie	informacji	od	klientów.	Przedstawiciele	różnych	firm	wskazują,	że	wy-

konują	w	tym	celu	badania	wewnętrzne	(40%)	polegające	m.in.	na	wysyłaniu	dedykowanych	ankiet	do	 

odbiorców	i	partnerów	biznesowych.	Często	korzystają	też	z	ogólnodostępnych	raportów	rynkowych	(48%).	

Na	głębsze	i	bardziej	dokładne	badania	-	zlecone	firmom	badawczym	-	decyduje	się	jedynie	16%	firm.

67%

47%

21%

7%

31%

54%

46%

24%

8%

na targach / eventach

w wyszukiwarce

obserwując konkurencję

pytając znajomych

w katalogach firm

na forach internetowych

pytając w social mediach

Inne

nie wiem

Wykres	12: 
W	jaki	sposób	wyszukuje	Pani/Pan	partnerów	biznesowych 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=85, 
przedstawiciele	rynku	B2B
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79%

53%

40%

32%

24%

9%

57%

48%

40%

25%

16%

3%

3%

z rozmów z klientami 
biznesowymi

z targów/konferencji

przez rekomendacje / 
uwagi partnerów biznesowych

z dostępnych raportów 
rynkowych

z badań wewnętrznych (np. ankiety 
wysyłane do klientów, wywiady 

telefoniczne)

pobierając informacje 
z firmowej strony

z mediów społecznościowych 
(rekomendacje na LinkedIn)

z stałego monitoringu satysfakcji 
klientów (np. formularze www)

z serwisów informacyjnych 
(np. CEIDG, KRD)

z dedykowanych badań 
zleconych firmom badawczym 

(grupy focusowe, ankiety)

poprzez dedykowane narzędzia 
do śledzenia opinii w socialmedia 

np. Brand24

Inne

żadne z powyższych

Wykres	13: 
Skąd	Pani/Pana	firma	pozyskuje	wiedzę	o	klientach	biznesowych? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=75,	 
przedstawiciele	rynku	B2B	pozyskujący	klientów	biznesowych

pozyskiwanie wiedzy o klientach indywidualnych
Przy	pozyskiwaniu	wiedzy	o	klientach	indywidualnych	największe	znaczenie	mają	internet	oraz	social	

media.	59%	firm	deklaruje,	że	wiedzę	na	ten	temat	nabywa	czytając	opinie	internautów	na	forach,	zaś	57%	

ankietowanych	czytając	komentarze	pozostawione	przez	konsumentów	w	mediach	społecznościowych.	

Największe	znaczenie	w	przypadku	poszukiwaniu	wiedzy	o	klientach	indywidualnych	mają	jednak	bada-

nia	wewnętrzne	(46%,	+6	p.p.	w	stosunku	do	klientów	biznesowych)	oraz	prowadzenie	stałego	monitoringu	

satysfakcji	klientów	(46%).
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73%

57%

46%

32%

16%

59%

46%

46%

25%

7%

2%

z rozmów z klientami

z internetu 
(np. opinie internautów na forach)

z mediów społecznościowych 
(np. komentarze na Facebooku)

z badań wewnętrznych 
(np. ankiety wysyłane do klientów, 

wywiady telefoniczne)

z dostępnych raportów rynkowych

ze stałego monitoringu satysfakcji 
klientów (np. formularze na stronie)

z targów/konferencji

z dedykowanych badań zleconych 
firmom badawczym (grupy focusowe, 

ankiety)

poprzez dedykowane narzędzia 
do śledzenia opinii w social media, 

np. Brand24

Inne

żadne z powyższych

Wykres	14: 
Skąd	Pani/Pana	firma	pozyskuje	wiedzę	o	klientach	indywidualnych? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=43, 
przedstawiciele	rynku	B2B	pozyskujący	klientów	indywidualnych
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Wybór partnerów biznesowych
Przy	wyborze	partnera	biznesowego	firmy	najczęściej	biorą	sprawy	w	swoje	ręce	i	wyszukują	go	samo-

dzielnie	(74%).	Jednak	57%	korzysta	również	z	poleceń	od	innych	partnerów	i	firm	zaprzyjaźnionych,	a	48%	

zawiera	znajomości	na	targach	i	eventach.	Wybór	partnera	biznesowego	przez	centralę	dotyczy	tylko	11%	

firm	biorących	udział	w	badaniu.

74%

48%

13%

4%

57%

26%

11%

11%

wyszukuje samodzielnie firmy

z polecenia

poznaje nowe firmy 
podczastargów/eventów

przetarg

konkurs

wybiera go centrala

Inne

nie dotyczy

Wykres	15: 
W	jaki	sposób	zwykle	Pani/Pana	firma	wybiera	partnera	biznesowego? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=84, 
przedstawiciele	rynku	B2B

Czynniki mające wpływ na wybór 
partnerów biznesowych

Okazuje	się,	że	na	wybór	partnera	biznesowego	największego	wpływu	nie	ma	cena	(57%),	lecz	dobre 

warunki	współpracy	(83%).	Na	trzecim	miejscu	znalazły	się	opinie	na	temat	potencjalnego	partnera	(51%), 

następnie	trafna	i	odpowiednio	spersonalizowana	oferta	(48%).	Najmniejszy	wpływ	na	podjęcie	decyzji	

ma	z	kolei	wyłączność	(19%)	oraz	oferowanie	długich	terminów	płatności	(17%).

Dla 83% przedstawicieli 
firm ważne są warunki 
współpracy
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83%

51%

47%

25%

17%

5%

57%

48%

31%

19%

6%

dobre warunki współpracy

cena

opinie

personalizacja oferty

marka

szybka dostawa

unikatowość

wyłączność

długie terminy płatności

Inne

nie wiem

Wykres	16: 
Co	ma	wpływ	na	podjęcie	decyzji	o	wyborze	partnera	biznesowego? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=81, 
przedstawiciele	rynku	B2B
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zaKUpy B2B
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poszukiwanie informacji
Gdzie	najczęściej	poszukiwane	są	informacje	na	temat	produktów	i	usług	B2B?	Przede	wszystkim	na	

stronach	i	portalach	branżowych	(51%)	oraz	firmowych	stronach	internetowych	(51%).	Na	przestrzeni	lat	

coraz	większego	znaczenia	nabrały	opinie	klientów	bądź	użytkowników	w	internecie	oraz	social	media.	

Według	badania	„Trendy	w	sprzedaży	B2B	w	Polsce	2015”	opinie	w	internecie	czytało	33%	badanych,	

natomiast	w	2018	jest	to	już	48%.	W	2015	15%	respondentów	deklarowało	wykorzystywanie	mediów 

społecznościowych	w	procesie	poszukiwania	informacji	o	produktach.	Według	niniejszego	badania 

w	2018	ta	wartość	wzrosła	do	39%.

51%

48%

39%

34%

31%

20%

14%

5%

51%

43%

39%

32%

23%

17%

8%

6%

firmowa strona internetowa

strony i portale branżowe

czytam opinie w Internecie

katalog produktów 
na stronie internetowej

sklep internetowy/bezpośrednio 
na platformie sprzedażowej

media społecznościowe

kontaktuję się z własnym 
opiekunem handlowym

pytam znajomych 
współpracowników

porównywarki cenowe

fora internetowe

drukowany katalog produktowy

chat na stronie internetowej

infolinia

gazetki promocyjne

Inne

nie poszukuję

Wykres	17: 
Gdzie	poszukuje	Pani/Pan	/	poszukiwane	są	w	Państwa	firmie	informacje	o	produktach? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=65,	przedstawi-
ciele	rynku	B2B,	którzy	dokonują	zakupów	na	rzecz	firmy	lub	wiedzą,	jak	ten	proces 
wygląda
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69% 22% 9%

Wykres	18: 
Czy	w	Pani/Pana	firmie	produkty	na	rzecz	firmy	są	kupowane	przez	internet 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=65,	przedstawiciele	rynku	
B2B,	którzy	dokonują	zakupów	na	rzecz	firmy	lub	wiedzą,	jak	ten	proces	się	odbywa

Wykres	19: 
W	jaki	sposób	Pani/Pan	/	Państwa	firma	kupuje	produkty	na	rzecz	firmy? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	
N=62,	przedstawiciele	rynku	B2B,	którzy	dokonują	zakupów	na	rzecz	
firmy	lub	wiedzą,	jak	ten	proces	się	odbywa

tak nie	wiem nie

65%

44%

39%

37%

21%

8%

44%

39%

39%

23%

13%

poprzez sklep online/platformę e-commerce

poprzez e-mail na adres firmowy/ogólny dostawcy

poprzez przedstawiciela 
handlowego (opiekuna), telefonicznie

przez firmową platformę zakupową

bezpośrednio w sklepie stacjonarnym

poprzez e-mail na adres dedykowanego 
przedstawiciela handlowego (opiekuna)

bezpośrednio przez 
przedstawiciela handlowego 

bezpośrednio w siedzibie lub oddziale firmy

poprzez call center/infolinię sprzedażową

poprzez aplikację mobilną

poprzez social media (komunikatory)
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Zakupy	na	rzecz	firmy	coraz	częściej	odbywają	się	online.	69%	badanych	deklaruje,	że	kupuje	produkty	

przez	internet.	65%	kupuje	poprzez	sklepy	online	lub	platformy	cyfrowe,	a	o	3	p.p.	więcej	chciałoby 

w	ten	sposób	dokonywać	zakupów	na	rzecz	firmy.	Co	ciekawe,	36%	badanych	deklaruje,	że	chciałoby	

kupować	z	wykorzystaniem	urządzenia	mobilnego.	Natomiast	39%	wciąż	robi	to	w	sklepach	stacjonarnych,	

jednak	już	tylko	11%	wskazuje,	że	chciałoby	korzystać	z	tego	kanału.

68%

32%

26%

11%

3%

36%

32%

15%

8%

poprzez sklep online/platformę e-commerce/
firmowa platforma zamówieniowa

z wykorzystaniem urządzenia mobilnego

poprzez e-mail na adres dedykowanego 
przedstawiciela handlowego (opiekuna)

poprzez przedstawiciela handlowego (opiekuna), 
telefonicznie lub bezpośrednio

poprzez e-mail na adres firmowy 
ogólny dostawcy

bezpośrednio w siedzibie lub oddziale

bezpośrednio w sklepie stacjonarnym

poprzez call center/infolinię sprzedażową

Inne

Wykres	20: 
Z	jakich	kanałów	chciał(a)	by	Pan/Pani	korzystać	dokonując	zakupów? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	
N=62,	przedstawiciele	rynku	B2B,	którzy	dokonują	zakupów	na	rzecz	
firmy	lub	wiedzą,	jak	ten	proces	się	odbywa
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“Z racji tego, że zakupami na rzecz firmy zajmuję się już długo, dysponuję dość dużą siecią kontaktów, 

na których bazuję. Byłoby jednak bardzo wygodnie, gdyby istniały portale kumulacyjne, gdzie można 

byłoby zgłaszać oferty przetargowe na realizację pewnego projektu lub usługi. To wygodny i szybki 

sposób, który pozwoliłby skrócić proces pozyskiwania kontrahentów. Dla przykładu: szukam ekipy 

remontowej, która wyremontuje mi showroom. Wrzucam ogłoszenie na portal, gdzie są zarejestro-

wani profesjonaliści i w efekcie oferty same spływają na moje ogłoszenie. Wybieram tę, która jest 

najlepsza".

Wypowiedź ekspercka

Rafał Wierzbicki 
Commercial	Director,	Aco	Modeagentur

REKLAMA
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Badani	wskazują	średnio	ponad	4	powody,	dla	których	ich	firma	

korzysta	z	opcji	zakupu	produktów	/	usług	przez	internet.	Najczęściej	

typowana	jest	możliwość	zakupu	w	dowolnym	miejscu	i	czasie	(70%),	

wygoda	(67%)	oraz	szybkość	zakupów	(65%).	42%	wskazuje,	że	w	sieci	jest 

taniej,	można	skorzystać	z	różnych	promocji	oraz	ofert	specjalnych	(33%). 

54%	wskazuje	na	łatwość	znalezienia	produktów	w	internecie.

Firmy kupują 
produkty/usługi 
w internecie, bo mogą 
to robić w dowolnym 
miejscu i czasie

70%

65%

54%

42%

33%

67%

54%

44%

33%

16%

mogę kupować w dowolnym 
miejscu i czasie

jest wygodniej

jest szybciej

towar jest dostarczany na wybrane 
przeze mnie miejsce

łatwiej jest znaleźć produkt

mam większy wybór

jest taniej

mam więcej informacji 
o statusie zamówienia

mogę skorzystać z promocji 
i specjalnych ofert

jest łatwiejsza kontrola wydatków

Wykres	21: 
Dlaczego	Pani/Pan	/	Państwa	firma	korzysta	z	opcji	zakupu 
produktów	/	usług	przez	internet?	Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	
trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=43,	przedstawiciele	rynku	B2B 
	którzy	dokonują	zakupów	na	rzecz	firmy	lub	wiedzą	jak	ten	proces	się	
odbywa
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Kupowane produkty
Produktami	kupowanymi	przez	firmy	najczęściej	są	zdecydowanie	sprzęt	IT	(66%)	i	materiały	biurowe	

(59%).	43%	przedstawicieli	badanych	firm	wskazuje,	że	na	rzecz	firmy,	którą	reprezentują,	kupowane	jest	

ogramowanie.	W	tym	przypadku	najczęściej	wskazywane	są	systemy	związane	z	wyszukiwaniem 

i	analizą	towarów	oraz	badaniami	marketingowymi.	Na	zakup	szkoleń	decyduje	się	30%	przedsiębiorstw, 

a	na	kampanie	reklamowe	co	piąta	firma	(20%).

16% 66%

43%

38%

38%

33%

30%

20%

16%

59%

38%

38%

33%

31%

25%

16%

3%

sprzęt IT

materiały biurowe

oprogramowania

meble i wyposażenie wnętrz,

materiały promocyjne

produkty żywnościowe

usługi

towar do dalszej odprzedaży

chemia gospodarcza 
na potrzeby wewnętrzne

sprzęt AGD

szkolenia

zakupy inwestycyjne: samochody, 
wózki widlowe, sprzęt produkcyjny, itp

kampanie reklamowe

półprodukty i fabrykaty 
na potrzeby własnej produkcji

opakowania produktów

Inne

Wykres	22: 
Jakie	produkty	kupuje	Pani/Pan	/	kupujecie 
Państwo	na	rzecz	firmy?	Proces	zakupowy	
w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	
2018,	N=61,	przedstawiciele	rynku	B2B,	którzy	
dokonują	zakupów	na	rzecz	firmy	lub	wiedzą,	
jak	ten	proces	się	odbywa
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zakup usług
Prowadzenie	firmy	bardzo	często	wiąże	się	z	zakupem	usług	wspo-

magających	i	usprawniających	jej	działanie.	38%	badanych	deklaruje,	

że	firma	którą	reprezentują,	nabywa	różnego	rodzaju	usługi. 

 
Zdecydowanie	najczęściej	kupowaną	usługą	jest	oprogramowanie	biurowe	(76%).	Ponad	połowa	(52%)	

deklaruje,	że	kupuje	systemy	wsparcia	sprzedaży.	Na	systemy	dedykowane	(takie	jak	np.	CRM)	zdecy-

dowało	się	40%	badanych.

76%

40%

28%

12%

52%

32%

24%

oprogramowanie biurowe

systemy wsparcia sprzedaży

systemy dedykowane (np. CRM)

systemy logistyczne

magazyny

HR

Inne

Wykres	23: 
Jakie	usługi	są	kupuje	Pani/Pan	/	kupujecie	Państwo	na	rzecz	firmy? 
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	
N=25,	przedstawiciele	rynku	B2B,	którzy	kupują	usługi

76% firm kupuje 
oprogramowanie 
biurowe

Obsługa posprzedażowa
Osoby	dokonujące	zakupów	na	rzecz	firmy	wskazują	jako	kluczowe	średnio	aż	3	aspekty	obsługi 

posprzedażowej.	Zdecydowanie	najczęściej	jest	to	szybki	czas	odpowiedzi	(78%),	który	podobnie	jak 

w	badaniu	„Trendy	sprzedaży	B2B	w	Polsce	2015”	stawiany	jest	przez	badanych	na	pierwszym	miejscu.	

Dla	respondentów	ważne	jest	również	zapewnienie	im	indywidualnej	opieki	przez	sprzedającego	(62%).	

W	porównaniu	do	2015	wzrosła	również	potrzeba	kontaktu	różnymi	kanałami	(47%,	+	3	p.p.)	Możliwość	

uzyskania	lepszych	warunków	współpracy	oraz	personalizacja	oferty	uzyskały	po	43%	wskazań.
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szybki czas odpowiedzi

indywidualna opieka

możliwość kontaktu z dostawcą 
różnymi kanałami

możliwość uzyskania lepszych 
warunków handlowych

personalizacja oferty

ponowne zamówienie

reklamacje

faktury

zwrot/wymiana

płatności

problemy z dostawcą

w ogóle się nie kontaktuję

Wykres	24: 
Co	jest	Pani/Pana	zdaniem	najważniejsze	w	obsłudze 
posprzedażowej?	Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania, 
trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=60,	przedstawiciele 
rynku	B2B,	którzy	dokonują	zakupów	na	rzecz	firmy 
lub	wiedzą,	jak	ten	proces	się	odbywa

Wykres	25: 
W	jakich	sprawach	najczęściej	Pani/Pan	/	Państwa 
firma	kontaktuje	się	z	dostawcą	po	dokonaniu 
zakupu?	Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy, 
inspiracje.	Raport	2018,	N=59

78%

47%

43%

62%

43%

68%

51%

24%

10%

54%

41%

17%
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wiadomość e-mail

połączenie telefoniczne zprzedstawicielem 
handlowych (opiekunem)

połączenie telefoniczne z konsultantem (infolinia)

formularz na stronie www

skype lub inny komunikator internetowy

chat internetowy

sms

aplikacje mobilne

social media (media społecznościowe)

Firmy	często	kontaktują	się	z	dostawcami	ponownie	po	dokonaniu	zakupu.	Najczęściej	jest	to	kontakt	

w	celu	ponownego	zamówienia	(68%),	ale	również	złożenia	reklamacji	(54%)	oraz	dokonania	rozliczeń	

czy	opłacenia	faktur	(51%).	W	celu	ponownego	kontaktu	firmy	wykorzystują	najczęściej	wiadomość	

e-mail	(83%).	Chętniej	korzystają	również	z	połączenia	telefonicznego	z	opiekunem	personalnym	(56%)	

niż	kontaktu	z	infolinią	(29%).	Chat	internetowy	wybiera	zaledwie	10%	badanych.	Najrzadziej	w	celu	

kontaktu	firmy	z	dostawcą	wykorzystywane	są	aplikacje	mobilne	(3%)	oraz	media	społecznościowe	(2%).

83%

29%

12%

10%

2%

56%

22%

10%

3%

Wykres	26: 
W	jakich	sprawach	najczęściej	Pani/Pan	/	Państwa	
firma	kontaktuje	się	z	dostawcą	po	dokonaniu	zaku-
pu?	Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspi-
racje.	Raport	2018,	N=59,	przedstawiciele	rynku	B2B,	
którzy	dokonuję	zakupów	na	rzecz	firmy	lub	wiedzą, 
jak	ten	proces	się	odbywa
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“Z partnerami biznesowymi kontaktujemy się najczęściej mailowo lub telefonicznie, chociaż osobi-

ście preferuję spotkania. Niestety ta forma kontaktu jest coraz rzadziej stosowana z racji na obecne 

dziś tempo pracy. Osoby piastujące decyzyjne stanowiska np. w obszarze zakupów B2B mają coraz 

mniej czasu na spotkania, dlatego schodzą one na margines. Na rynku B2B działam już kilkanaście 

lat i obserwuję, że jest tak coraz częściej. Szkoda, ponieważ kontaktu bezpośredniego nic nie zastąpi, 

tak jak zdjęcie czy katalog pdf nie zastąpi bezpośredniej styczności z produktem. Zdając sobie z tego 

sprawę, dążę więc zwykle do tego, by spotkać się osobiście z partnerem, zwłaszcza na początku współ-

pracy. Daje to obu stronom korzyść i szansę zarówno na omówienie detali i niuansów współpracy, jak 

i na znalezienie wspólnego języka. Obecnie maile stają się niemal czatem, a to często prowadzi 

do chaosu komunikacyjnego".

Wypowiedź ekspercka

Łukasz Jaślarz 
Bussiness	Development	Manager,	YOPE

Wartość opinii
Opinie	na	temat	dostawcy	czy	partnera	biznesowego	są	bardzo	

ważne	dla	osób	działających	na	rynku	B2B.	48%	respondentów	de-

klaruje,	że	czyta	opinie	w	internecie	podczas	poszukiwania	informacji	

o	produktach	czy	usługach,	które	zamierzają	kupić	na	rzecz	firmy.	 

Nie	dziwi	więc	fakt,	że	59%	badanych	chciałoby	mieć	możliwość	dodawania	opinii	i	ocen	do	zakupio-

nych	produktów	i	usług.	Możliwość	podzielenia	się	opinią	oraz	łatwość	ich	znalezienia	zdecydowanie	

ułatwia	wybór	konkretnego	dostawcy,	produktu	czy	usługi.

59% badanych chce 
mieć możliwość 
dodawania opinii

59% 24% 17%

Wykres	18: 
Czy	chciał(a)by	Pani/Pan	mieć	możliwość	dodawania	opinii	i	ocen	zakupionych	produktów	i	usług?	
Proces	zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	N=58,	przedstawiciele	rynku	B2B,	
którzy	dokonują	zakupów	na	rzecz	firmy	lub	wiedzą,

tak nie	wiem nie
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trendy 
 

Nasze	badania	wskazują,	że	branża	B2B	bardzo	się 
zmienia,	na	co	wpływa	przede	wszystkim	internet,	który 

zrewolucjonizował	zachowania	klientów.	Duża	część 
	procesu	zakupowego	przeniosła	się	do	sieci,	pojawiły	się	
nowe	narzędzia,	ale	wciąż	fundamentalne	znaczenie	ma	
relacja	-	osobista,	oparta	na	zaufaniu	więź	między	kup-

cem	a	sprzedawcą.	Nowe	technologie	wspierają 
fimy	w	budowaniu	i	pielęgnowaniu	takich	relacji.
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Trend #1. Od Business2Business do Human2Human. 
O konsumeryzacji B2B

Czy	klienci	B2B	i	B2C	naprawdę	tak	bardzo	się	od	siebie	różnią?	Obie	grupy	oczekują	świetnego	Custo-

mer	Experience.	Co	więcej,	klienci	B2B	deklarują,	że	doświadczenie	zakupowe	-	wygoda,	komfort,	po-

czucie	bezpieczeństwa	-	jest	dla	nich	ważniejszym	argumentem	przy	podejmowaniu	decyzji	o	zakupie	

niż	cena.	

Odmienność B2B i B2C

Proces	zakupowy	w	B2B	jest	specyficzny	i	znacząco	różni	się	od	B2C.	Podejmowanie	decyzji	trwa	dłużej,	

uwzględnia	często	wielu	interesariuszy	i	jest	bardziej	złożone.	Wiąże	się	to	z	większym	ryzykiem	w	wypadku	

zakupów	na	rzecz	firmy:	mowa	wówczas	o	transakcjach	o	większej	wartości,	a	wybór	danego	rozwiązania	

czy	dostawcy	jest	często	wiążący.	

Tabela 1. Różnice między procesem zakupowym w B2B i B2C. 

źródło: e-point SA

b2b

Rzadka

Wysoki Niski

Wysoka Niska

Wysokie Niskie

Krótki

PROFESJONALIZM
W	PROCESIE	
ZAKUPOWYM

CZAS	TRWANIA	CYKLU
ZAKUPOWEGO

b2c
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Z	uwagi	na	różnicę	między	procesem	zakupowym	B2B	i	B2C	często	zakładamy,	że	klienci	B2B	i	B2C	za-

chowują	się	w	odmienny	sposób.	Konsumenci	dokonują	wyborów	spontanicznie	i	pod	wpływem	emo-

cji,	podczas	gdy	klienci	B2B	podejmują	decyzje	racjonalne,	oparte	jedynie	na	obiektywnych	przesłan-

kach.	Ci	pierwsi	są	podatni	na	estetykę,	promocje	i	zwracają	dużą	uwagę	na	wygodę	i	doświadczenie	

użytkownika,	ci	drudzy	zaś	skupiają	się	tylko	na	aspektach	biznesowych,	wyłączając	sferę	własnych	

gustów	i	preferencji.	Czy	aby	na	pewno?	

Konsumeryzacja B2B 

Mimo	odmienności	procesów	zakupowych,	wiele	zachowań	klienta	B2B	zaczyna	przypominać	zacho-

wania	klienta	B2C.	Określa	się	to	mianem	konsumeryzacji	B2B.	

Klienci	biznesowi	wymagają	dziś	wygodnych,	intuicyjnych	rozwiązań	-	takich,	których	używają	jako	

konsumenci.	Gdy	w	czasie	wolnym	kupują	na	Amazonie,	trudno	im	się	przestawić	na	żmudne	zama-

wianie	produktów	przez	katalog	pdf.

Wśród doświadczeń znanych z segmentu B2C przenoszonych na grunt B2B wymienić można:

•	 internetowy	research	produktów	

•	 podejmowanie	decyzji	zakupowej	przed	spotkaniem	z	przedstawicielem	handlowym 
lub	działem	sprzedaży		

•	 kontakt	poprzez	social	media	

•	 oczekiwanie	personalizowanego	doświadczenia	zakupowego	

Zachowania klienta to zachowania człowieka, 
którego proces poszukiwania i kupowania produktu powinno pojmować się 

w sposób holistyczny, to jest nierozerwalny z jego przyzwyczajeniami 
z zakupów w B2C. 
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Customer Experience ważniejsze niż cena  

Zarówno	dla	użytkownika	B2C,	jak	i	B2B	ważne	są	emocje	związane	z	zakupem:	wygoda	wyszukiwania	

informacji	i	zamawiania,	intuicyjne	procesy,	poczucie	bycia	traktowanym	w	wyjątkowy	sposób,	wraże-

nia	estetyczne.

Choć	wydaje	się,	że	zakupy	w	B2B	są	bardzo	racjonalne	i	uregulowane	procedurami,	najnowsze	bada-

nia	wskazują	jednoznacznie:	klienci	biznesowi	wybierają	firmę,	która	oferuje	im	lepsze	doświadczenie	

(Customer	Experience,	CX).	CX	jest	dla	nich	ważniejsze	niż	cena	produktu	czy	poprzednie	preferencje.

Na	to,	że	cena	nie	jest	dla	klientów	B2B	kluczowym	argumentem,	wskazują	również	nasze	badania. 

To,	że	ma	ona	wpływ	na	wybór	partnera,	zadeklarowało	57%	respondentów,	podczas	gdy	83%	wskazało	

na	oferowane	przez	niego	warunki	współpracy.	Podobne	znaczenie	jak	cena	mają	też	opinie	(51%).

W	social	media	możesz	nawiązać	bliższy	kontakt	z	kupującym	i	szybciej	reagować	na	jego	aktywność.	

To	też	skuteczny	sposób	dystrybucji	treści	wśród	docelowych	odbiorców	na	wszystkich	rynkach.	 

Jednak	social	media	nie	tylko	narzędzie	do	komunikacji	i	budowania	wizerunku,	ale	i	sprzedaży.	Aż	34%	

ankietowanych	przez	nas	firm	B2B	potwierdziło,	że	używa	tego	kanału	do	sprzedaży.	

"Coraz częściej obserwujemy zacieranie granic między sektorami B2B i B2C. Powodów jest kilka. 

Sprzedaż internetowa staje się coraz popularniejsza. Konsumenci przyzwyczajeni są do tego, że 

mogą kupować za pomocą sieci. Zakupy B2C są dużo łatwiejsze, chociażby przez dostępność infor-

macji, m. in. możliwość porównywania ofert.  

 
Jednocześnie klienci przestają zauważać różnice między zakupami indywidualnymi, a zakupami 

realizowanymi w modelu biznesowym. W rezultacie oczekują podobnych rozwiązań i możliwości 

w momencie, kiedy kupują od swoich dostawców, stając się tym samym bardziej wymagający. 

Przyzwyczajenia sektora B2B są definiowane zakupami konsumentów B2C.  

 
Sądzę, że przenikanie tych dwóch modeli biznesowych będzie widoczne coraz bardziej. Powinniśmy być 

tego świadomi i szukać rozwiązań, które ułatwią nam dotarcie do klientów biznesowych w takim kontekście".

Wypowiedź ekspercka

Maria Florczuk 
Członek	Zarządu,	Forte
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Ten termin obejmuje nie tylko marketing, obsługę czy lokalizację.  

CX w branży B2B opiera się na 6 filarach:

•	 personalizacja:	poznanie	i	zrozumienie	klienta,	reagowanie	na	jego	potrzeby

•	 uczciwość	i	przejrzyste	zasady	(integrity):	budowanie	zaufania	przez	odpowiedzialność	i	dbanie 

o	interes	klienta

•	 optymalizacja:	oferowanie	klientom	takich	rozwiązań,	które	pozwolą	im	zmniejszyć	czas	i	zasoby	

poświęcane	dotąd	na	realizację	jakiegoś	zadania

•	 rozwiązywanie	problemów:	reagowanie	na	reklamacje	czy	trudności	w	taki	sposób,	by	klient	czuł,	

że	jego	sprawa	została	załatwiona	sprawnie	i	profesjonalnie

•	 adekwatne	oczekiwania:	składanie	klientom	realistycznych	obietnic	dotyczących	naszej	oferty

•	 empatia:	umiejętność	wyobrażenia	sobie	sytuacji,	wyzwań	i	emocji	klienta1.  

Customer Experience, CX, to suma wszystkich interakcji i doświadczeń 
klienta na każdym etapie relacji z firmą,  od pierwszego kontaktu po ostatni 

zakup. Obejmuje wszystkie kanały i punkty styku.

80%	klientów	B2B	opiera	swoje	decyzje	o	zakupie	na	doświadczeniu	zakupowym2,	deklarując,	że	są 

gotowi	zapłacić	nawet	o	30%	więcej	za	lepsze	wrażenia3.	Ponad	połowa	(56%)	ankietowanych	zgłasza, 

że	w	ciągu	ostatnich	sześciu	miesiącu	zapłaciła	więcej	za	produkt,	ponieważ	doświadczenie	z	nim	

związane	było	lepsze	niż	inne,	tańsze	opcje4.

Tymczasem	tylko	23%	firm	może	pochwalić	się	zapewnieniem	doskonałej	obsługi	klienta.	Ledwie	16%	

wiodących	przedsiębiorstw	B2B,	uważa,	że	dostarcza	swoim	klientom	Customer	Experience	na	pozio-

mie	znanym	z	B2C5.
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W.W.	Grainger,	Inc.	to	przedsiębiorstwo	przemysłowe	oferujące	silniki,	oświetlenie,	elementy	złączne,	

instalacje	hydrauliczne,	narzędzia	i	materiały	bezpieczeństwa,	a	także	usługi	zarządzania	zapasami 

i	wsparcie	techniczne.	Firma	funkcjonuje	głównie	w	modelu	B2B	i	obsługuje	ponad	3	miliony	klientów6. 

 

Grainger	jest	wiodącym	dostawcą	w	branży	przemysłowej	o	bardzo	rozwiniętym	kanale	sprzedaży	

online.	Oprócz	sprawnie	działającej	wersji	mobilnej	obsługującej	używanie	kodów	kreskowych	do 

ponownego	zamówienia	produktu	ciekawym	usprawnieniem	jest	wprowadzona	na	stronę	internetową	

funkcjonalność	związana	z	czasem	dostawy.	

Grainger	pokazuje	szacowany	czas	przyjazdu	produktu	w	oparciu	o	lokalizację	(podany	wcześniej	kod	

pocztowy),	jeszcze	zanim	doda	się	go	do	koszyka	czy	złoży	zamówienie7.

Inspiracja: Grainger

źródło: https://www.grainger.com/category/breathers/hydraulic filtration/hydraulics/ecatalog/N-c6n
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Inspiracja: Curbell Plastics

Amerykańska	firma	Curbell	Plastics	jest	jednym	z	czołowych	dostawców	folii,	prętów,	rur,	folii,	taśm,	

klejów,	uszczelniaczy	i	materiałów	do	prototypowania8. 

 

Aby	ułatwić	swoim	klientom	dokonywanie	zakupów	firma	wprowadziła	na	swoją	platformę	e-com-

merce	nietypowy	sposób	wyszukiwania.	 

 

Na	platformie	można	odnaleźć	funkcję,	która	pomaga	kupującym	zawęzić	wybór,	pokazując	kształt	

produktu,	którego	szukają.	Używanie	kształtów	w	selektywnym	wyszukiwaniu	to	ciekawy	sposób,	aby	

pomóc	użytkownikom	znaleźć	to,	czego	szukają9.

Innymi słowy: klienci B2B oczekują świetnego Customer Experience, ale według badań wciąż jest 

ono rzadkie. Dlaczego? 

•	 Osoby	zarządzające	firmą	nie	czują	potrzeby	inwestycji	w	CX.

•	 Brakuje	kompetentnych	osób,	które	mogłyby	kompleksowo	wdrożyć	strategię	oparta	na	CX

•	 Zbyt	małe	fundusze	inwestycyjne.

•	 Brak	kluczowych	narzędzi	i	technologii.

•	 Nieumiejętność	wykorzystania	posiadanych	danych	na	temat	klientów.

•	 Brak	integracji	między	poszczególnymi	działami	firmy10.

Ta	sytuacja	to	duża	szansa	dla	firm	na	wyróżnienie	się	i	pionierstwo	w	oferowaniu	klientom	tego,	czego	

potrzebują.	Od	czego	zacząć	drogę	ku	lepszemu	Customer	Experience?	Co	ono	oznacza	w	praktyce?	

Co	B2B	może	zaczerpnąć	z	B2C?

https://www.curbellplastics.com/Shop-Materials/By-Shape 
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Badaj potrzeby odbiorców  

Pierwszym	krokiem	jest	dogłębne	zrozumienie	potrzeb	użytkowników	i	tego,	w	jaki	sposób	wygląda	ich	

codzienna	praca,	z	czym	się	zmagają.	Testy	z	użytkownikami	warto	stosować	na	każdym	etapie	two-

rzenia	nowego	rozwiązania	(np.	gdy	budujesz	dla	nich	nowy	portal	czy	narzędzie	digital).	

Kiedy	w	projekcie	pojawia	się	temat	badań,	osoby	decyzyjne	często	stwierdzają:	“Przecież	znamy	

naszych	klientów,	po	co	wydawać	na	to	gigantyczne	środki?".	Ale	znajomość	klientów	nie	oznacza,	że	

rozumiemy,	jak	korzystają	z	proponowanych	rozwiązań.	Tę	wiedzę	można	pozyskać	tylko	przez	badania,	

które	wcale	nie	muszą	być	drogie	-	jeśli	podejdziemy	do	nich	w	sposób	zwinny.

"Aby dostarczać wiarygodnej wiedzy na temat tego, jak użytkownik korzysta z systemu, jaki jest jego 

kontekst i co chce osiągnąć, badania UX nie muszą wcale angażować dużych grup użytkowników. 

Według Norman Nielsen Group wystarczy 5 badanych, by wykryć problemy dotyczące 80% użyt-

kowników. Przy tak małej grupie, badania można często powtarzać, weryfikując kolejne założenia, 

podczas gdy przy kosztownych badaniach na dużych grupach wyniki bardzo często się powtarzają. 

Większa liczba użytkowników nie przekłada się na większą liczbę wniosków ani nie podnosi ich jakości. 

Podczas samych badań najlepiej dawać użytkownikom bardzo konkretne zadania, bazujące na ich 

pracy z obecnymi systemami. Takie badanie może potrwać zaledwie 30 minut, a i tak wniesie wiele 

do naszego rozumienia użytkowników. Przeprowadzenie badania na 5 osobach zajmie zaledwie 2,5 

godziny.

Całość badania, z przygotowaniem prototypu, scenariusza i logistyki może trwać krócej niż 5 dni. 

Zamykając ten proces w przeciągu jednego tygodnia możemy niskim kosztem uzyskać wyniki, które 

zmienią sposób postrzegania systemu wewnątrz organizacji i pozwolą podjąć lepsze decyzje projek-

towe".

Wypowiedź ekspercka

Radosław Misiewicz 
UX	Designer,	e-point	SA



42

„Istoty ludzkie są z natury złożone, lecz jednocześnie dążą do prostoty. Naszym 
wyzwaniem jako ludzi jest znalezienie, zrozumienie i wyjaśnienie tej złożoności 

w najbardziej uproszczonej formie. Mówiąc „naszym”, mam na myśli Was, 
marketingowców! Znajdźcie wspólny język dla naszego społeczeństwa 

i mówcie nim, bo wszyscy na niego czekamy”11. 

  
Bryan Kramer 
Twórca filozofii H2H

Marketing	w	B2B	często	opiera	się	na	żargonie	i	specjalistycznych	pojęciach	oraz	grzeszy	schema-

tycznością	przekazu.	Dlatego	tak	ważne	jest,	aby	pamiętać	o	jasności	komunikatu.	Ma	być	on	przede	

wszystkim	prawdziwy	i	prosty.	Ma	na	celu	budowanie	relacji,	a	jeśli	mówimy	do	klienta	kliszami,	trudny-

mi	słowami	i	bezpłciową	narracją,	nie	sposób	osiągnąć	tego	celu.	Dlatego	wykorzystaj	praktyki	con-

tent	marketingu	B2C.

•	 Storytelling	–	czyli	sprzedawanie	za	pomocą	opowiadania	historii,		„sprzedawanie	bez	sprzeda-

wania”.	Zamiast	mówić	o	produkcie	przez	pryzmat	jego	cech	i	zalet,	opisz	historię	jego	użycia.	Ta	

metoda	bazuje	na	emocjach	i	wyobraźni	odbiorców,	pozwalając	tym	samym	lepiej	zapamiętać	

przekaz.	

•	 Personalizacja	-		nowoczesny	klient	oczekuje	personalizacji	treści.	Chętniej	przeczyta	lub	obejrzy	

materiał,	który	jest	dla	niego	ważny,	odpowiada	jego	zainteresowaniom	i	pasuje	do	etapu	ścieżki	

zakupowej,	na	którym	aktualnie	się	znajduje	-	inne	informacje	są	istotne	dla	lojalnego,	wieloletnie-

go	klienta,	a	inne	dla	kogoś,	kto	dopiero	rozważa	wysłanie	zapytania.	

•	 Autentyczność	-	Marki	B2C	często	opowiadają	swoje	historie,	pokazują	wnętrze	firmy,	nie	kryjąc	się	

za	wystudiowanymi,	ogólnikowymi	opisami.	Nie	boją	się	też	mówić	o	problemach	i	wyzwaniach,	

dzięki	czemu	zyskują	wiarygodność.	

Praktyki content marketingu B2C, które możesz wykorzystać

Mów przystępnym językiem
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Rozmawiaj z klientami w social media

Social	media	marketing	długo	wydawał	się	domeną	marketingowca	B2C,	jednak	dziś	coraz	więcej	

przedsiębiorstw	B2B	wykorzystuje	potencjał	mediów	społecznościowych.	

W	social	media	możesz	nawiązać	bliższy	kontakt	z	kupującym	i	szybciej	reagować	na	jego	aktywność	

To	też	skuteczny	sposób	dystrybucji	treści	wśród	docelowych	odbiorców	na	wszystkich	rynkach.	 

Jednak	to	nie	tylko	narzędzie	do	komunikacji	i	budowania	wizerunku,	ale	i	sprzedaży.	Aż	34%	ankietowa-

nych	przez	nas	firm	B2B	potwierdziło,	że	używa	tego	kanału	do	sprzedaży.	

“Dzisiejsze trendy wyraźnie wskazują, że rośnie ilość czasu spędzonego przez użytkowników na urzą-

dzeniach mobilnych względem desktop. Również czas, który spędzamy online jest coraz większy. 

Sprawia to, że sprzedaż za pomocą kampanii online jest bardziej skuteczna. Znacząco wpływa ona 

na bardziej klasyczną sprzedaż, choćby w kanale tele. Mimo że promowanie usług i produktów 

w kanale online nie zawsze musi bezpośrednio konwertować i dawać bezpośredniej sprzedaży, 

wpływa znacząco na kanał tele. Zmienia to zimne leady w ciepłe leady i zwiększa tym samym szansę 

na skuteczne domknięcie transakcji przez handlowca już przy pierwszym kontakcie. Klient pamięta 

bowiem produkt lub usługę, widział ją już na Instagramie/Facebooku".

Wypowiedź ekspercka

Maciej Podgórski 
Szef	Pionu	E-Biznes	w	wydawnictwie 
Forum	Media	Polska,	Szef	Sprzedaży 
z	wieloletnim	doświadczeniem	oraz	redaktor 
naczelny	i	twórca	licznych	magazynów 
specjalistycznych	dla	branży	B2B.	
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Inspiracja: Maersk

Duńska	firma	Maersk	zajmuje	się	żeglugą	kontenerową.	Pod	koniec	2011	roku	rozpoczęła	kampanię 

w	mediach	społecznościowych.	Obecnie	Maersk	Line	posiada	ponad	30	kont	społecznościowych13, 

a	na	swoim	głównym	fanpage’u	ma	ponad	dwa	miliony	polubień!	

Publikowane	treści	poruszają	tematy	problemów	środowiskowych,	pokazują	historię	firmy	i	ludzi	dla	

niej	pracujących.	Firma	inwestuje	w	dobrej	jakości	zdjęcia	i	filmy.	Treści	są	dopasowane	do	odbiorców 

i	platform,	z	których	korzystają.	

Aby	zapewnić	spójność	pomiędzy	różnymi	profilami	społecznościowymi	i	kanałami	komunikacji, 

Maersk	opracował	szereg	wytycznych	i	sesji	szkoleniowych.

Celem	Maersk	nie	jest	tylko	generowanie	leadów.	Jonathan	Wichmann	mówi:	„Media	społecznościowe	

to	komunikacja,	a	nie	marketing”14.	Mimo	to	badania	firmy	wykazują,	że	za	aż	15-20%	wszystkich	polubień	

Maersk	stoją	aktywni	klienci.	Blisko	70%	odbiorców	przekazu	w	mediach	deklaruje,	że	poprawiło	to	ich	

sposób	postrzegania	Maersk15.

https://www.facebook.com/Maersk/
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Wykorzystaj e-commerce!

Do	niedawna,	mówiąc	o	handlu	elektronicznym,	myślało	się	o	dominacji	sektora	B2C.	Niesłusznie, 

bowiem	klienci	B2B	wydają	na	zakupy	w	internecie	blisko	dziesięć	razy	więcej	niż	konsumenci 

z	obszaru	B2C.	

Kupując online, klienci biznesowi inspirują się swoimi przyzwyczajeniami z zakupów konsumenckich.

•	 49%	ankietowanych	z	sektora	B2B	wybiera	zakup	produktów	za	pomocą	serwisów,	które	są	prze-

znaczone	dla	konsumentów	B2C17.

•	 50%	deklaruje	chęć	korzystania	z	możliwości	dodawania	swoich	ocen	produktów	i	usługi18.

•	 Wymagania	klientów	B2B	i	B2C	są	tożsame	w	kwestii	dostaw.	Zanim	nastąpiło	rozpowszechnienie	

się	kanału	e-commerce,	szybka	realizacja	zamówienia	nie	była	możliwa.	Na	ten	moment	oczeki-

wania	obejmują	możliwość	złożenia	zamówienia	w	optymalnym	dla	klienta	czasie	i	automatyczne	

potwierdzenie	zakupu.	Potwierdzają	to	badania,	w	których	83%	respondentów	z	branży	B2B	wska-

zuje	obszar	dostaw	i	możliwość	wyboru	opcji	dostawy	na	następny	dzień	jako	bardzo	ważne	kryte-

rium	wyboru	sprzedawcy19.

•	 Estetyka	i	przejrzystość,	które	do	tej	pory	wydawały	się	niezbędne	tylko	w	B2C,	stały	się	obok	intu-

icyjności	i	ergonomii	równie	ważnym	kryterium	dla	użytkowników	B2B	platform	zakupowych.	Dla	

76%	klientów	biznesowych	istotne	jest,	by	strona	była	czytelna20.

Przewiduje się, że w 2020 roku wartość rynku B2B e-commerce może 
wynieść 6,7 biliona dolarów (na całym świecie), 2,16 biliona euro 

(na terenie Europy) i 344 miliardów złotych (w Polsce)16.

“Postępująca cyfryzacja świata oraz dojrzałość klientów powodują, że platformy e-commerce są 

naturalnym narzędziem pracy zarówno naszych sił sprzedaży, jak i klientów. W branży motoryzacyjnej 

proces zakupowy opiera się na dopasowaniu do pojazdu odpowiedniej części – trzeba ją sprawnie 

wyszukać spośród niemal 2 milionów dostępnych na rynku części oraz zamówić.

Wypowiedź ekspercka

Tomasz Skórski 
Ekspert	w	obszarze	Digital	i	UX, 
Digital	Products	Development 
and	Architecture	Manager,	Inter	Cars
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Podsumowanie

Dla	wielu	kupców	doświadczenie	(Customer	Experience)	jest	ważniejsze	niż	cena,	są	też	gotowi	więcej	

zapłacić	za	produkt	lub	usługę,	gdy	wiedzą,	że	idzie	za	tym	większa	wygoda,	dostępność	i	poczucie	

bezpieczeństwa.	W	drodze	do	lepszego	Customer	Experience,	firmy	B2B	podglądają	B2C	i	adaptują	

do	swoich	potrzeb	ich	rozwiązania:	social	media	marketing,	emocjonujące	treści	czy	rozmaite	funkcje	

systemu	e-commerce.		Koniec	końców	zawsze	mówisz	do	człowieka!	

Wprowadzenie podejścia Human2Human pozwala na:

•	 Rozwój	długoterminowych	relacji	z	klientami.

•	 Szybsze	rozpowszechnianie	się	informacji	na	temat	ofert	Twojej	firmy.

•	 Podejście	„jest	akcja,	jest	reakcja”21.

Niezbędnymi do wdrożenia elementami zdają się w takim wypadku:

•	 Personalizacja	treści.

•	 Platforma	e-commerce.

•	 Media	społecznościowe.

Projektując system e-commerce wiedzieliśmy, że jest to kluczowy problem, z którym zmagają się 

nasi użytkownicy. Najważniejszą potrzebą nie było generowanie większego ruchu czy drastyczne 

zwiększenie konwersji, ale zapewnienie płynności działania narzędzia i podnoszenie  efektywności 

procesów, wykonywanych każdego dnia.

Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie funkcjonuje Grupa Inter Cars, od lat obserwujemy 

wzrosty sprzedaży, realizowanej przy wykorzystaniu naszych rozwiązań e-commerce. Na niektórych 

rynkach ich udział sięga już 80-90%.  Nawet zamówienia składane przez telefon, są wspierane przez 

cyfrowe katalogi i wyszukiwarki, z których korzystają nasi pracownicy".
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Trend #2. Klienci	B2B	szukają	informacji	i	opinii	online

Wśród	klientów	B2B	coraz	więcej	jest	millennialsów,	którzy	robią	research	online	i	chcą	kontaktować	się	

ze	sprzedawcą	dopiero	na	końcowych	etapach	procesu	zakupowego.	W	jaki	sposób	możesz	to	wyko-

rzystać?	

Zanim sprzedawca dostanie szansę

Proces	zakupowy	w	B2B	zaczyna	się,	gdy	klient	uświadamia	sobie	problem	lub	potrzebę.	Wówczas	

przechodzi	do	analizy	i	poszukiwań	partnera	biznesowego,	który	go	rozwiąże.	Porównuje	rozmaite 

oferty,	konsultując	się	często	z	różnymi	interesariuszami.	W	końcu	podejmuje	finalną	decyzję.

Ten	model	jest	wciąż	aktualny,	jednak	dziś	zmienił	się	moment,	w	którym	na	tej	drodze	pojawia	się	

sprzedawca.

Kiedyś	klienci	zaraz	po	uświadomieniu	sobie	problemu	kontaktowali	się	z	nim	z	prośbą	o	ofertę.	Sprze-

dawca	wnosił	jednak	coś	więcej	niż	katalog	produktów	-	był	podstawowym	źródłem	wiedzy.	Przedsta-

wiał	informacje	o	rozwiązaniach,	dzielił	się	doświadczeniami.	

Nierzadko	sam	sprzedawca	inicjował	kontakt	i	jako	pierwszy	pukał	do	drzwi	klienta	-	zanim	jeszcze	ten	

uzmysłowił	sobie,	że	potrzebuje	danego	produktu.	To	przedstawiciel	handlowy	uruchamiał	cały	proces	

zakupowy,	ale	co	za	tym	idzie,	często	trafiał	do	osób,	które	nie	były	zainteresowane	ofertą.

Problem           poszukiwanie rozwiązania           analizowanie dostępnych ofert           decyzja

Problem                                         poszukiwanie rozwiązania 
     analizowanie dostępnych ofert             decyzja
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Dziś,	dzięki	łatwemu	dostępowi	do	informacji	w	internecie,	klient	biznesowy	na	własną	rękę	robi	rese-

arch:	poszukuje	informacji	w	sieci,	zadaje	pytania	w	eksperckich	grupach	na	social	media	czy	forach,	

może	szybko	zyskać	opinię	od	swojej	sieci	kontaktów.	Innymi	słowy,		proces	zakupowy	zaczyna	się	onli-

ne,	a	inicjuje	go	sam	kupiec.	

Okazuje	się,	że	mniej	niż	30%	klientów	B2B	chce	rozmawiać	z	przedstawicielem	podczas	podejmowa-

nia	decyzji,	a	jeszcze	mniej,	bo	tylko	13%,	uważa,	że	przedstawiciel	dobrze	rozumie	ich	potrzeby.	Więk-

szość	jest	zdania,	że	realizuje	on	jedynie	własne	cele	sprzedażowe22.	To	dlatego	dziś	klient	w	momencie	

pierwszego	kontaktu	ze	sprzedającym	jest	już	średnio	w	57%	swojego	procesu	decyzyjnego23. 

Ta	zmiana	wiąże	się	z	nowym	typem	klienta.

Problem           poszukiwanie rozwiązania           analizowanie dostępnych ofert 

                                       decyzja

56% - o tyle większą skuteczność ma zespół sprzedażowy B2B, 
jeśli udało mu się zaangażować potencjalnego kupca jeszcze przed kontaktem 

ze strony przedstawiciela handlowego poprzez kanały e-commerce24.

Twój nowy klient, czyli millennialsi w B2B

Jak	podaje	Think	with	Google,	w	2012	r.	w	zarządach	spółek	27%	członków	stanowiły	osoby	w	wieku	18-

34	lata.	W	2014	r.	było	to	już	46%	-		widać,	że	tendencja	wzrasta.	

Coraz	częściej	więc	osobami	decyzyjnymi	są	tzw.	millenialsi.	Wpływają	oni	też	na	decyzje	zakupowe	w	

inny	sposób:	jako	eksperci	czy	researcherzy,	których	opinia	ma	dla	zarządu	duże	znaczenie25. 
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Kim są millenialsi? 
Jest to grupa ludzi urodzonych w latach 1980 – 1995. Pokolenie millenialsów spraw-

nie zaadaptowało technologie cyfrowe do swojego życia i aktywnie korzysta 
z internetu. Jest otwarte na zmiany i przedkłada komfort nad utarte standardy. 

Millward Brown nazywa ich „digital natives”.

Osoby	te	regularnie	korzystają	z	internetu	w	procesie	zakupowym	na	różnych	jego	etapach,	często	

z	urządzeń	mobilnych.	Lubią	przyjazne,	intuicyjne	serwisy	i	narzędzia,	cenią	wygodę	oraz	możliwość	

szybkiego	załatwienia	sprawy	czy	zdobycia	informacji.	Millennialsi	nie	dostosują	się	do	przyzwyczajeń	

poprzedniego	pokolenia,	dlatego	konieczne	jest	świadome	dostosowanie	działań	do	ich	preferencji.	

Co musisz wiedzieć o millennialsach jako klientach B2B?

Digital	natives	nie	lubią	sztywnych,	schematycznych	procesów	-	chcą	pozyskiwać	informacje	i	kupo-

wać	w	swoim	tempie	i	na	swoich	zasadach.			

1. Poszukują informacji na własną rękę 

Dziś	klienci	są	bardzo	samodzielni:

•	 60%	osób	nie	chce	korzystać	z	usług	przedstawiciela	handlowego	na	początku	poszukiwań.

•	 68%	samodzielnie	robi	research	online

•	 62%	twierdzi,	że	bazując	tylko	na	treści	z	internetu	jest	w	stanie	opracować	kryteria	selekcji 

i	stworzyć	listę	sprzedawców,	którymi	są	zainteresowani26. 

71%	osób	zaczyna	od	ogólnego	wyszukiwania	produktu,	nie	konkretnej	marki,	co	daje	im	lepszy	ogląd	

oferowanych	przez	rynek	rozwiązań27.

Zanim	klient	trafi	na	stronę	producenta,	wpisuje	w	wyszukiwarce	interesujące	go	frazy	średnio	12	razy28. 

Według	raportu	Forrestera	82%	użytkowników	widziało	przed	dokonaniem	zakupu	co	najmniej	5	tek-

stów	sprzedawcy,	którego	ostatecznie	wybrali29.
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Research przedzakupowy dotyczy zarówno produktów kupowanych w internecie, 
jak i offline. Kupcy często szukają w sieci dodatkowych informacji o produktach, 

które następnie zamawiają za pośrednictwem kanałów tradycyjnych. Co ciekawe, 
wykorzystują również e-commerce jako źródło wiedzy - nawet jeśli nie zamawiają 

produktów online. 
Warto łączyć online’owe i offline’owe kanały komunikacji i sprzedaży. E-commerce 

nie kanibalizuje tradycyjnej, fizycznej sieci sprzedaży, a często ją napędza. 

2. Przywiązują dużą wagę do opinii, które znajdują w swojej sieci kontaktów 

Klienci	B2B	coraz	bardziej	uzależniają	wybory	od	opinii	zasłyszanych	od	swoich	kontaktów.	Na	etapie	

researchu	nie	tylko	wyszukują	i	przeglądają		informacje	w	sieci,	ale	i	pytają:	zarówno	w	świecie	fizycz-

nym,	jak	i	w	social	media.	Dane	zebrane	przez	LinkedIn	Business	pokazują,	że	większość	kupujących 

w	internecie	bazuje	na	poleceniach,	podczas	gdy	aż	76%	traktuje	priorytetowo	dostawców	sugerowa-

nych	przez	swoje	kontakty.	Dlatego	84%	zakupów	B2B	rozpoczyna	się	od	rekomendacji30.

W	ankiecie	przeprowadzonej	przez	Report	Demand	Gen	z	2017	r.	prawie	połowa	respondentów	uznała	

rekomendacje	osób	z	branży	za	najważniejsze	źródło	informacji.	Z	roku	na	rok	wzrasta	też	znaczenie	

tego	źródła31.

Potwierdzają	to	wyniki	naszych	badań.	53%	ankietowanych	wskazuje	na	rekomendacje	/	uwagi	partne-

rów	biznesowych	jako	na	źródło	wiedzy	o	klientach	biznesowych,	zaś	48%	respondentów	deklaruje,	że	

czyta	opinie	w	internecie	podczas	poszukiwania	informacji	o	produktach	czy	usługach,	które	zamie-

rzają	kupić	na	rzecz	firmy.	

3. W procesie zakupowym bierze udział więcej decydentów  

Według	badań	przeprowadzonych	przez	HBR,	w	2015	r.	decyzja	dotycząca	zakupu	B2B	była	podejmo-

wana	średnio	przez	5,4	osoby.	W	2017	r.	było	to	już	6,8	osoby32.	To	więcej	niż	przysłowiowe	sześć	kucha-

rek,	a	im	więcej	ich	w	kuchni,	tym	mniejsze	porcje	będą	lądowały	na	talerzu	sprzedawcy,	który	nie	na-

dąży	za	zmieniającymi	się	trendami.	Gdy	rośnie	liczba	osób	zaangażowanych	w	podjęcie	decyzji,	tym	

trudniej	zaspokoić	potrzeby	wszystkich	interesariuszy,	dojść	do	porozumienia	i	sfinalizować	transakcje.

4. Oczekują wartościowych treści 

Report	Demand	Gen	dowiódł,	że	dla	większości	klientów	biznesowych	bardzo	ważne	jest,	czy	już	po	

pierwszej	wizycie	na	stronie	sprzedawcy	odnoszą	wrażenie,	że	zawartość	jest	kierowana	do	nich.	Klien-

ci	doceniają	treści	oryginalne,	konkretne	i	pomocne,	które	odpowiadają	na	problemy	i	potrzeby	danej	

branży.	Szukają	takich	materiałów,	które	pomogą	im	podjąć	decyzję,		a	nie	ogólników	czy	nachalnej	

sprzedaży.		Treść	taka	buduje	w	ich	oczach	ekspercki	wizerunek	firmy.
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Jak sprostać oczekiwaniom millenialsów

1. Zapewnij wartościowy content  

Większość	klientów	B2B	zanim	zaangażuje	sprzedawcę,	woli	wykonać	research	samodzielnie.	Szuka	

wiedzy	i	merytorycznych	materiałów.	Poza	stroną	sprzedawcy	na	pewno	odwiedzi	też	strony	innych	

firm	i	najpierw	odezwie	się	do	dostawcy	najlepiej	rozumiejącego	potrzeby	klienta.

W	ankiecie	Roper	Public	Affairs	około	80%	przedsiębiorców	uznało,	że	materiały	edukacyjne	wpłynęły	na	

nich	bardziej	niż	materiały	reklamowe.	Content	marketing	został	także	doceniony	ze	względu	na	zwiększe-

nie	lojalności	wobec	firmy.	Około	60%	badanych	przyznało,	że	content	utwierdził	ich	w	podjętej	decyzji33.

Dopasuj	nie	tylko	treść,	ale	i	formę	przekazu	do	Twoich	odbiorców.	Merytoryczne	materiały	to	nie	tylko	

blog	czy	ebooki	i	raporty,	ale	też	infografiki,	podcasty,	webinaria	czy	video.	

“Dla każdego rynku prowadzimy bloga. Widzimy, że to przyciąga klientów. Wykorzystujemy też różne-

go rodzaju formularze kontaktowe i mechanizmy do zbierania leadów, którymi możemy zarządzać 

w zależności od tego, jakie było zainteresowanie danego klienta. W tym celu wykorzystujemy marke-

ting automation".

Wypowiedź ekspercka

Magdalena Cedro-Czubaj 
Dyrektor	Marketingu,	Oknoplast

Zgodnie z badaniami Adobe, wg 52% marketerów największe ROI przynosi 
content w postaci video. Krótkie filmy, które świetnie nadają się do dystrybucji 

w social media, to format treści preferowany przez millennialsów34.

Ważna	jest	nie	tylko	sama	jakość	treści,	ale	i	dopasowanie	jej	do	potrzeb	konkretnego	użytkownika 

i	etapu	ścieżki	zakupowej,	na	którum	znajduje	się	dana	osoba	w	tym	momencie.	Millennialsi	cenią	

wygodę	i	dopasowanie	treści	do	ich	aktualnych	potrzeb,	dlatego	warto	inwestować	w	mechanizmy	

personalizacji	i	starannego	targetowania	komunikatów.
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Według	ankiety	przeprowadzonej	przez	Seismic	and	Demand	Metric,	80%	przedsiębiorstw	B2B	zauwa-

żyło	zwiększenie	skuteczności	po	zastosowaniu	strategii	personalizacji	treści35.  

Inspiracja: Leadpages

Lead	Pages	wspiera	klientów	w	tworzeniu	i	optymalizacji	landing	pages.	To	niewielka	firma,	która	nie	

mogła	równać	się	ze	swoją	konkurencją	-	gigantami	technologicznymi	-	pod	względem	wielkości	bu-

dżetów	przeznaczanych	na	marketing	i	sprzedaż,	dlatego	zdecydowali	się	na	content	marketing.	

Zainwestowali w tworzenie materiałów edukacyjnych dla klientów, takich jak:

•	 kursy	online

•	 ebooki

•	 case	studies

•	 infografiki

•	 podcasty

•	 webinary

Dostęp	do	tych	materiałów	był	darmowy.	 

CEO	firmy,	Clay	Collins,	założył,	że	dzięki	temu	4-osobowy	zespół	content	marketingu	osiągnie	lepsze	

efekty	niż	80-osobowy	team	tradycyjnych	sprzedawców.	

W	efekcie	firma	pozyskała	35	tys.	klientów	w	przeciągu	3	lat	i	zajęła	148.	miejsce	w	rankingu	najszybciej	

rozwijających	się	firm	w	USA36.

https://www.digitalvidya.com/blog/content-marketing-case-studies/ 
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 2. Zadbaj o rekomendacje i opinie 

Potencjalny	kupiec	z	pewnością	chętnie	zobaczy,	jak	o	produkcie,	usłudze	czy	firmie	wypowiadają	się	

dotychczasowi	klienci.	Dlatego	zadbaj	o	rekomendacje	i	testimoniale.	Możesz	o	nie	prosić	swoich	klien-

tów	bezpośrednio	lub	umożliwić	dodawanie	opinii	czy	ocen	online.

Według	naszych	badań,	59%	klientów	B2B	chciałoby	mieć	możliwość	dodawania	opinii	na	stronie	pro-

duktu	i	dzielić	się	swoimi	wrażeniami	z	innymi	klientami.		

Raport	“How	Online	Reviews	Influence	Sales”		wskazuje,	że	produkt	posiadający	5	opinii	ma	wskaźnik	

konwersji	o	270%	wyższy	od	produktu	bez	żadnej	opinii.	Warto	przy	tym	zaznaczyć,	że	większa	niż	5	licz-

ba	opinii	nie	powoduje	już	tak	gwałtownej	poprawy	wyników37.

Paradoksalnie,	pomocne	są	również...	negatywne	komentarze.	Kupiec	widząc	je	spędza	na	stronie	4x	

więcej	czasu,	co	doprowadzi	do	zwiększenia	konwersji	o	średnio	67%.	Co	ciekawe,	im	droższy	produkt,	

tym	zwykle	lepszy	efekt	wywierają	wystawione	recenzje.	Dla	produktów	relatywnie	tanich	zanotowano	

wzrost	prawdopodobieństwa	dokonania	zakupu	o	190%,	natomiast	dla	relatywnie	drogich	-	380%38.

Nasi	ankietowani	zgłaszali	w	wywiadach	ambiwalentny	stosunek	do	opinii.	Z	jednej	strony	przyznawali,	

że	sami	z	nich	korzystają	i	uważają	za	przydatne,	ale	jednocześnie	zauważali	duże	zagrożenie	związane	

z	psuciem	rynku	przez	opinie	kupowane	i	wstawiane	przez	pracowników	agencji	zajmujących	się	mar-

ketingiem	szeptanym.	

3. Zaadresuj potrzeby wielu decydentów  

Większy	zespół	biorący	udział	w	procesie	decyzyjnym	na	ogół	stroni	od	podejmowania	niepotrzebne-

go	ryzyka	-	musi	on	bowiem	rozwiązać	problemy	wszystkich	interesariuszy,	z	których	każdy	ma	swoje	

oczekiwania,	potrzeby	i	obawy.		Interesy	każdego	z	nich	mogą	się	różnić.	Kluczem	do	sukcesu	jest	więc	

skupienie	się	na	ich	motywatorach	całościowo.	Każdy	z	nich	powinien	wierzyć,	że	rozwiązujesz	jego	

problem. 

 

Na	przykład:	jeśli	lider	zespołu	przedstawicieli	handlowych	usłyszy,	że	firma	myśli	o	zakupie	systemu 

do	sprzedaży	online,	naturalnie	może	przestraszyć	się	spadku	znaczenia	jego	działu	i	sabotować	wpro- 

wadzenie	zmian.	Zaadresuj	jego	wątpliwości:	wyjaśnij,	jak	sprzedaż	online	zwiększy	sprzedaż	offline,	

usprawni	pracę	przedstawicieli	handlowych	oraz	pomoże	im	podnieść	wyniki.	

Dlatego	tak	ważne	jest	wysłuchanie	i	zrozumienie	wszystkich	pytań	i	potrzeb,	a	następnie	cierpliwe	

odpowiadanie	na	nie.	Dostarcz	zróżnicowanych,	solidnych	argumentów	na	rzecz	swojego	rozwiązania,	

przygotuj	business	case,	ale	także	odwołaj	się	do	sfery	emocjonalnej,	pokazując	rekomendacje	innych	

klientów.
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Podsumowanie

Dziś	klienci	rozpoznają	rynek	oraz	wyrabiają	sobie	opinię	przed	spotkaniem	ze	sprzedawcą. 

Nawet	jeśli	potem	dokonają	zakupu	offline,	informacji	poszukują	przede	wszystkim	w	internecie,	 

m.in.	w	e-commerce.	

Dlatego	wejście	w	komunikację	i	sprzedaż	online	nie	oznacza	rezygnacji		z	tradycyjnych	kanałów	

sprzedaży,	lecz	przeciwnie	–	wsparcie	ich.

Kluczem	do	skuteczności	jest	zatem	odpowiednia	troska	o	wcześniejsze	etapy	budowania	świadomości	

w	głowie	klienta	B2B	i	umożliwienie	mu	znalezienia	potrzebnych	informacji	samodzielnie.	

Ok. 65%  klientów biznesowych woli zacząć poszukiwania od samodzielnego 
researchu w internecie i wybrać dostawców, z którymi będą chcieli 

prowadzić negocjacje.

Klient w momencie pierwszego kontaktu ze sprzedającym jest już 
w 57% swojego procesu decyzyjnego.

Produkt posiadający 5 opinii ma wskaźnik konwersji 270% większy 
od produktu bez żadnej opinii.

Zespół sprzedażowy ma o 56% większą skuteczność, jeśli udało mu się zaangażo-
wać klienta przed pierwszym kontaktem ze strony przedstawiciela handlowego.
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Trend #3. W	stronę	samoobsługi

Świat	idzie	w	kierunku	samoobsługi.	W	sklepach	stacjonarnych	powstają	kasy	samoobsługowe,	coraz	

więcej	kupujemy	w	sklepach	internetowych,	a	obsługa	klienta	coraz	częściej	odbywa	się	przez	czat-

boty	lub	interaktywne	boty	głosowe.	Trend	ten	dotyczy	również	branży	B2B.	Do	2020	r.	przeciętny	klient	

biznesowy	85%	swoich	działań	zakupowych	będzie	przeprowadzał	bez	interakcji	z	człowiekiem39.

Klienci B2B wolą samoobsługę

W	niedawnym	badaniu	Zendesk,	67%	respondentów	stwierdziło,	że	woli	samoobsługę	przez	internet	niż	

rozmowę	przez	telefon	z	przedstawicielem	firmy40.

Według	McKinsey,	aż	86%	preferuje	samoobsługę	w	przypadku	zakupów	powtórnych,	które	są	charak-

terystyczne	dla	branży	B2B,	gdzie	klienci	często	powielają	zamówienia	u	tego	samego,	sprawdzonego	

partnera	(np.	dostawcy	czy	dystrybutora)41.

75%	respondentów	stwierdziło,	że	serwis	bazujący	na	samoobsłudze	pozwala	im	zrealizować	swoje	

potrzeby	w	bardziej	komfortowy	sposób42.	Warto	zastanowić	się	nad	zmianą	sposobu	myślenia	i	dać	

klientom	takie	narzędzia.

Badania Forrester z 2015 r. pokazały, że tylko w USA do 2020 r. zapotrzebowanie 
na przedstawicieli handlowych w B2B zmniejszy się aż o milion stanowisk. Wynika 

to z faktu, że klienci biznesowi wolą zakupy online z minimalnym zaangażowaniem 
sprzedawcy. Tradycyjne działania handlowców często nie tylko nie dają 

dodatkowej wartości, ale też wręcz odbierane są negatywnie. 
Forrester przestrzega, że firmy, które zwlekają z inwestycją w samoobsługowy 

sklep internetowy, ryzykują przegranie wyścigu z konkurencją o udziały w rynku43.
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Samoobsługa w B2B w praktyce

W	jaki	sposób	umożliwić	klientowi	B2B	samoobsługę?	Przede	wszystkim	przez	dostarczenie	narzędzi	

digital	oraz	potrzebnej	wiedzy.		

• sklepy online	-	pozwalające	na	zakup	produktu	w	dowolnym	momencie	bez	konieczności 

kontaktowania	się	ze	sprzedawcą	ani	wstawania	od	swojego	stanowiska	pracy;

• kreatory/konfiguratory online	-	pozwalające	na	symulację	otoczenia,	w	jakim	będzie	używany 

produkt	(np.	do	stworzenia	wirtualnej	kuchni,	w	celu	spostrzeżenia,	czy	dany	układ	mebli	będzie 

odpowiedni);

• FAQ i bazy wiedzy online		-	umożliwiające	klientom	znalezienie	odpowiedzi	na	ich	pytania 

i	zgłębienie	zagadnienia	na	własną	rękę,		w	dowolnym	momencie,	bez	angażowania	drugiego	

człowieka.	

Co zyskuje klient?

Nowocześni	klienci	są	coraz	bardziej	samodzielni	i	w	miarę	możliwości	starają	się	rozwiązać	swoje	pro-

blemy	bez	angażowania	drugiej	osoby.	Już	ok.	40%	klientów	biznesowych	przed	skontaktowaniem	się 

z	call-center	szuka	odpowiedzi	samodzielnie.	Istnieje	jednak	bardzo	duże	pole	do	poprawy	tego	wy-

niku,	gdyż	chęć	z	korzystania	z	łatwo	dostępnych	i	spełniających	ich	wymagania	baz	wiedzy	online	

deklaruje	aż	91%	respondentów44!

Oszczędność czasu 

Klientom	zależy	też	na	możliwości	znalezienia	odpowiedzi	na	nurtujące	pytania	wtedy,	kiedy	akurat	

tego	potrzebują.	Klient	nie	chce	słuchać	monotonnej	melodii	w	słuchawce	w	oczekiwaniu	na	rozmowę	

z	konsultantem	ani	wciskać	w	grafik	spotkania	z	przedstawicielem.	Woli	wyciągnąć	z	kieszeni	smartfo-

na	i	błyskawicznie	znaleźć	potrzebne	informacje	lub	złożyć	rutynowe	zamówienie	tych	samych	produktów,	

które	zamawia	co	miesiąc.

Dostępność 

Digitalowe	aplikacje	do	samoobsługi	są	dostępne	24/7.	Użytkownik	może	z	nich	skorzystać	w	dowol-

nym	momencie,	kiedy	akurat	ma	czas	lub	potrzebę,	na	którą	chce	natychmiast	zareagować.	



57

Wygoda i komfort 

Narzędzia	digital,	takie	jak	kreatory	czy	konfiguratory	pomagają	klientom	samodzielnie,	w	dowolnie	wy-

branym	momencie	i	na	własną	rękę	znaleźć	optymalne	rozwiązanie.	Tak	jest	np.	w	branży	meblarskiej,	

gdzie	dostarczane	przez	producentów	czy	dystrybutorów	narzędzia	wspierają	architektów,	stolarzy	

czy	nawet	klientów	końcowych.	Dla	użytkowników	samodzielne	dobranie	wymiarów	płyt	do	wymiarów	

pomieszczenia	czy	aranżacja	wnętrza	na	projekcie	to	metoda	dużo	szybsza	i	zdecydowanie	bardziej	

komfortowa	niż	angażowanie	handlowca	czy	konsultanta. 

Co zyska dostawca?

Self-service	to	nie	tylko	korzyści	dla	klienta.	Może	też	obniżyć	koszty	obsługi	oraz	zmienić	rolę,	jaką	

pełnią	konsultanci.	Dzięki	temu,	że	odpowiedzi	na	mechaniczne	pytania	oraz	rutynowe	sprawy	będą	

udzielać	odpowiednie	narzędzia,	pracownicy	obsługi	będą	mogli	skupić	się	na	proaktywnym	budo-

waniu	więzi	z	klientami.	

Oszczędność 

Jeśli	większość	naszych	użytkowników	woli	korzystać	z	baz	wiedzy	online,	nie	potrzebujemy	już	rozbudo-

wanego	call	centre.	Daje	to	firmie	ogromne	oszczędności	i	pozwala	na	wykorzystanie	zasobów	w	inny	

sposób.	

Skalowalność 

Narzędzia	do	samoobsługi	są	też	świetnym	rozwiązaniem	dla	firm	planujących	ekspansję.	Przy	trady-

cyjnych	formach	sprzedaży	skalowalność	jest	bardzo	ograniczona.	Rozszerzanie	biznesu	to	dodatkowe	

koszty	związane	z	zatrudnieniem	większej	liczby	bezpośrednich	sprzedawców,	konsultantów	telefonicz-

nych,	wynajmem	dodatkowej	przestrzeni	biurowej	i	zapewnieniem	swoim	pracownikom	niezbędnego	

sprzętu.	Dla	wielu	firm	może	to	być	bariera	uniemożliwiająca	np.	wejście	na	obce	rynki.

Podniesienie jakości obsługi  

Z	perspektywy	konsultantów,	samoobsługa	zmniejsza	liczbę	monotonnych	zadań	-	na	najczęściej	po-

jawiające	się	pytania	klienci	łatwo	znajdują	odpowiedź	online.	Gdy		pracownicy	obsługi	klienta	nie	mu-

szą	zajmować	się	prostymi,	powtarzalnymi	zgłoszeniami,	mogą	poświęcić	swój	czas	na	rozwiązywanie	

niestandardowych	problemów	oraz	budowanie	relacji	z	klientami.	A	dzięki	temu	ci	czują	się	traktowani	

wyjątkowo.	
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Wyzwania stojące przed self-service

Aby	korzystać	w	pełni	z	potencjału,	jaki	oferuje	self-service,	trzeba	zaadresować	następujące	wyzwania:	

Utrzymanie aktualności danych 

Skuteczne	i	funkcjonalne	narzędzie	samoobsługowe	musi	zawierać	aktualne,	wiarygodne	dane.	Wy-

maga	nie	tylko	regularnych	update’ów,	prac	utrzymaniowych	i	dbania	o	integrację	danych	ze	wszyst-

kich	źródeł,	ale	też	systematycznych	rozwojów,	np.	uzupełniania	o	nowe	produkty	i	funkcje	czy	doda-

wania	nowych	pytań	do	FAQ.	

Dbanie o relacje biznesowe 

Jeśli	wprowadzenie	narzędzi	self-service	nie	jest	przemyślane,	brak	kontaktu	z	żywym	człowiekiem	może	

zniszczyć	relację	biznesową.	Nie	może	ono	bowiem	oznaczać	całkowitej	automatyzacji.	Dostrzeż	sytuacje,	

w	których	bezpośredni	kontakt	z	konsultantem	jest	potrzebny	dla	budowania	lojalności	i	długotrwałej	

relacji,	np.	rozmowy	dotyczące	stojących	przed	klientem	wyzwań	czy	prezentacja	unikatowej,	sperso-

nalizowanej	oferty.

“Wyniki przeprowadzonego badania świadczą o tym, że działania w internecie stają się nieodłącz-

nym elementem funkcjonowania na rynku B2B. Strona internetowa, ślady w portalach branżowych/

społecznościowych czy pozytywne opinie partnerów to już must be przedsiębiorstwa w budowaniu 

własnego wizerunku i bodziec do inicjowania relacji biznesowych. Niezwykle pozytywnie ocenia się 

uruchomienie sprzedaży przez internet, wszak powstają też nowe produkty/usługi skrojone pod to 

medium. Internet ułatwia, usprawnia, uatrakcyjnia - daje szereg nowych możliwości wszystkim stro-

nom transakcji i należy z tego korzystać. Wartościowe relacje B2B cechuje stabilność, długodys- 

tansowość, wysoka efektywność, nieczułość na zbliżone warunki współpracy z innymi partnerami, 

pewna tolerancja na potknięcia. Są to wynikowe atrakcyjności współpracy, zbudowanego zaufania  

i zaangażowania wszystkich stron relacji. A tu dojdzie się jedynie przez obfite relacje interpersonalne 

(np. z opiekunem/przedstawicielem) i wzajemne dostosowania. Warto o tym pamiętać działając 

online".

Wypowiedź ekspercka

dr Ewa Hajduk-Kasprowicz 
współpracuje	z	ThinkTank,	wcześniej 
z	Harvard	Business	Review	Polska, 
prowadzi	bloga	relacjeb2b.pl
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Zapewnienie przejrzystości i wygody 

Nieintuicyjne	narzędzie	będzie	przyczyną	frustracji	klientów	i	zniechęci	ich	do	dostawcy.	Dlatego	roz-

wiązanie	self-service	musi	być	zaprojektowane	tak,	by	oferować	użytkownikom	najlepsze	doświadczenie.	

Składają	się	na	nie:

•	 możliwość	złożenia	zamówienia	online

•	 funkcje	ułatwiające	złożenie	zamówienia	(np.	możliwość	zakupu	koszyka	z	wieloma	produktami)

•	 zamieszczanie	w	widocznych	miejscach	informacji,	które	są	dla	klientów	ważne	

•	 prosta	ścieżka	zakupu

•	 sprawnie	działająca	wersja	mobilna

•	 spersonalizowane	katalogi,	ceny	i	promocje

•	 edukacyjny	content	pomagający	klientom	w	researchu

•	 przejrzysta	prezentacja	treści,	przemyślana	architektura	informacji	

•	 dopasowanie	funkcji	narzędzia	do	stylu	pracy	użytkowników.

Zgodnie	z	najlepszymi	praktykami,	znanymi	z	B2C,	warto	oprzeć	budowę	takiego	narzędzia	na 

feedbacku	od	realnych	użytkowników.	Włącz	w	proces	tworzenia	aplikacji	testy	z	użytkownikami, 

a	po	uruchomieniu	analizuj	ich	zachowanie	w	aplikacji	i	na	tej	podstawie	ją	optymalizuj.	

Podsumowanie

Daj	swoim	klientom	narzędzia	do	samoobsługi!	Oni	naprawdę	na	nie	czekają.	

67% klientów woli samoobsługę przez internet niż rozmowę z konsultantem. 
W przypadku zakupów powtórnych odsetek ten wzrasta do 86%.

91% klientów chce korzystać z baz wiedzy online, co pozwala na znaczące 
obniżenie wydatków na call-center.

Odpowiednio przemyślana strategia wprowadzenia self-service może 
przyczynić się do utrwalenia relacji biznesowych, napędzenia sprzedaży 

i ograniczenia wydatków przy jednoczesnym wzroście zadowolenia klienta. 



60

Trend #4. Wzrasta	znaczenie	narzędzi	IT	w	B2B

Dziś	tradycyjna	sprzedaż	potrzebuje	wsparcia	nowych	technologii,	by	odpowiedzieć	na	potrzeby 

klientów.	Rozwiązania	IT	stały	się	nieodłącznym	narzędziem	sprzedawców,	wywierając	przy	tym 

coraz	większy	wpływ	na	to,	jak	efektywny	jest	proces	sprzedażowy.	

Kim jest dziś sprzedawca? 

Uzbrojony	w	komórkę,	neseser	i	aktualne	foldery	ofertowe,	sprzedawca	był	do	niedawna	jedynym	fun-

damentem	procesu	sprzedaży	B2B.	Edukował,	pomagał	w	określaniu	potrzeb	klientów,	otwierał	oczy	na	

nowe	rozwiązania,	a	co	najważniejsze	nawiązywał	nić	porozumienia,	która	-	umiejętnie	pielęgnowana	

-	z	czasem	przeobrażała	się	w	relację	biznesową.	 

Osobowość	i	charyzma	sprzedawcy	miały	kluczowy	wpływ	na	decyzję	potencjalnego	klienta.	 

Dziś	jednak,	dzięki	powszechnemu	dostępowi	do	informacji,	przed	sprzedawcą	staje	wyedukowany	

klient,	który	podjął	już	decyzję	po	dokładnym	wyszukaniu	informacji	w	internecie.	Czy	przedsiębiorstwa	

nadal	potrzebują	sprzedawców?

B2B przenosi się do internetu 

Internet	zmienił	sposób,	w	jaki	nawiązujemy	relacje	i	sektor	B2B	nie	jest	tu	wyjątkiem.	Przedsiębiorcy	

często	wykorzystują	sieć	m.in.	do	wyszukiwania	partnerów	biznesowych	już	nie	lokalnie,	ale	krajowo, 

a	nawet	globalnie.	Porównywanie	cen	i	ofert	rozmaitych	firm	przed	dokonaniem	zakupu	jest	już	stan-

dardem.	Platformy	e-commerce	wypierają	drukowane	katalogi.

Według Forrestera 69% przedsiębiorstw planuje w przeciągu kolejnych 
5 lat zaprzestać drukowania katalogów papierowych i zainwestować 

więcej zasobów w prezentację oferty online45. 
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Coraz	więcej	firm	chce	też	komunikować	się	bezpośrednio	z	odbiorcami	online,	więc	prowadzi	profile	

na	LinkedInie	czy	Facebooku	-	to	szybsze	i	bardziej	efektywnie	niż	spotkania,	na	które	dziś	nikt	nie	ma	

czasu. 

Klienci	biznesowi	wciąż	potrzebują	relacji	w	procesie	zakupowym.	Po	prostu	interakcje	na	linii	kupiec

-sprzedawca	w	dużej	mierze	przeniosły	się	online,	np.	do	mediów	społecznościowych.	Aż	75%	klientów	

preferuje	budowanie	relacji	z	firmą	właśnie	w	tym	kanale46.	Dlatego	potrzebne	są	wspierające	sprze-

daż	narzędzia	technologiczne,	takie	jak	portale,	katalogi	produktów,	aplikacje	mobilne,	social	media	

(o	których	już	pisaliśmy)	oraz		CRM	i	platformy	e-commerce.	O	tych	dwóch	ostatnich	rozwiązaniach	

opowiemy	teraz	nieco	więcej.	

“Myślę, że przy sprzedaży B2B zaufanie i relacja to klucz do udanej transakcji. Jest to rynek, w którym 

duże znaczenie odgrywa personalizacja, a więc dedykowane oferty dla firm".

Wypowiedź ekspercka

Olga Kulmaczewska 
Waścicielka	firmy	Cocarda, 
odpowiedzialna	za	sprzedaż	B2B 
Swarovski	Corporate	Gifts	w	Polsce
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"Trendem jest poszukiwanie partnerstw strategicznych z dostawcami, którzy są wyjątkowo cenni dla 

danego biznesu: albo mają unikatowy produkt, albo skala zakupów danego typu jest na tyle duża, 

a potrzeba reaktywności i bliskości współpracy z dostawcą na tyle ważna, że ja jako kupujący nie 

traktuję takiego dostawcy jako zwykłego sprzedającego, ale jako partnera w biznesie. Oczekuję od 

niego więcej niż tylko obsługi, oczekuję rozumienia mojego biznesu i moich potrzeb, oczekuję ela-

styczności i responsywności. Krótko mówiąc, oczekuję więcej, niż gdyby taki sprzedawca na przykład 

po prostu wystawiał swoje produkty w internecie. Zatem poszukuję bliższej relacji i myślę, że jest to 

trend bardzo silny, bo dzisiaj każdy biznes, który chce wygenerować wartość dodaną, potrzebuje nie-

zawodności. Gdy jako klient indywidualny kupuję w internecie książki, ubrania i szczoteczki do zębów, 

to jeśli taka książka czy szczoteczka przyjdzie do mnie o dwa dni później niż zakładałam, to nie mam 

problemu, bo mogę ten produkt łatwo zastąpić czymś innym. Natomiast jeśli w biznesie rzecz, którą 

zamawiam, spóźni się o dwa dni, to jest dla mnie ogromne wyzwanie i ogromne straty. Zatem szukam 

takich rozwiązań, gdzie partnerstwa zapewnią mi poziom obsługi, który pozwoli mi na sprawne realizo-

wanie mojego biznesu".

Wypowiedź ekspercka

Agata Mazurek-Bąk 
Dyrektor	Zakupów	Grupy	Veolia

CRM, czyli po co gromadzić dane

Co	12	miesięcy	ilość	danych	w	internecie	rośnie	o	40%	-	to	prawdziwy	cyfrowy	potop47.	Każde	działanie	

klienta	czy	potencjalnego	klienta	może	stać	się	dla	sprzedawcy	ważną	wskazówką	i	zwiększać	skutecz-

ność	sprzedaży	-	o	ile	wykorzystamy	narzędzia	do	zbierania	interesujących	nas	danych,	zarządzania	

nimi	i	analizowania	ich.	Z	pomocą	przychodzą	systemy	Customer	Relationship	Management	(CRM),	

które	wspierają	zarządzanie	informacją	i	budowanie	relacji	biznesowych.	

System	CRM	stawia	w	centrum	uwagi	przedsiębiorstwa	klienta	biznesowego.	To	narzędzie	umożliwia	

zbieranie,	porządkowanie	i		analizę	danych	pochodzących	z	różnych	źródeł,	takich	jak	portal,	e-com-

merce,	social	media,	e-mail	marketing,	komunikacja	bezpośrednia,	call	centre,	placówki	fizyczne.	Dzięki	

temu	można	lepiej	zrozumieć	zachowania	klientów,	segmentować		ich,	a	w	efekcie	dopasować	ofertę	

i	komunikację	do	konkretnej	osoby,	co	pozwala	skutecznie	sprzedawać	i	budować	relację	z	partnerami.	
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Korzystanie	z	rozwiązań	CRM	sprawia	też,	że	wszystkie	osoby	zaangażowane	w	obsługę	danego	klienta	

mają	dostęp	do	zagregowanej	wiedzy	na	jej	temat.	Dzięki	temu	każdy	pracownik	firmy,	będący 

w	kontakcie	z	klientem	-	czy	to	sprzedawca,	czy	pracownik	call	centre	-	może	zobaczyć	pełen	kontekst	

tej	relacji	i	dzięki	temu	lepiej	zrozumieć,	czego	może	w	danym	momencie	potrzebować.	Dzięki	usyste-

matyzowaniu	informacji	o	klientach	w	CRM	mamy		także	pewność,	że	wiedza	zdobyta	przez	naszych	

pracowników	nie	zostanie	utracona,	gdy	odejdą	z	firmy,	a	relacja	może	zostać	płynnie	kontynuowana	

przez	nową	osobę,	gdy	będą	tego	wymagać	okoliczności.	

Elastyczna sprzedaż w czasie rzeczywistym

CRM	i	sprawne	zarządzanie	danymi	pozwala	nam	również	szybciej	reagować	na	zachowania	klientów.	

Jeśli	dana	osoba	kilkukrotnie	odwiedziła	naszą	stronę	www,	jeśli	przeglądała	nasze	materiały	i	zajrzała	

na	stronę	z	ofertą,	jeśli	zostawiła	za	pomocą	formularza	swoje	dane	kontaktowe	-	to	znak,	że	jest	zain-

teresowana	i	to	właśnie	na	niej	powinien	się	skoncentrować	sprzedawca.	Teraz,	w	czasie	rzeczywistym.	

To	gorący	lead,	motywujący	do	zakupu.

Jeśli	firma	od	razu	reaguje	na	potrzebę	klienta	i	interesuje	się	nim,	wzbudza	jego	zaufanie.	Wykorzystuje	

również	realne	okazje	sprzedażowe,	a	nie	marnuje	zasobów	na	zimne,	jeszcze	niezdecydowane	leady.		

Wymaga	to	idealnego	połączenia	czynnika	ludzkiego	i	technologii.	

"Jak sugerują badania, zamiast używać podobnych technik dla wszystkich, 
handlowcy mogą sprzedawać elastycznie. Słowo “elastyczny” (agile) odnosi 

się zarówno do indywidualnej osoby, jak i do pracy całego zespołu skoncentro-
wanego na bardzo szybkim reagowaniu na potrzeby klienta. Zamiast wciskać 

nabywców w firmowy proces sprzedaży, elastyczna organizacja reaguje na 

indywidualnych klientów na podstawie ich zachowania i interakcji"49. 

 David Meerman Scott

Aż 74 % firm deklaruje: CRM sprawił, że poprawiły się nasze relacje z klientami48.
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Przedsiębiorcy wybierają e-commerce

W	naszym	badaniu	69%	badanych	zadeklarowało,	że	zakupów	na	rzecz	firmy	dokonuje	online. 

Klienci	lubią	tę	metodę,	ponieważ:

•	 mogą	kupować	w	dowolnym	miejscu	i	czasie	(70%)

•	 jest	wygodniej	w	porównaniu	do	metod	tradycyjnych	(67%)

•	 jest	szybciej	(65%) 

"E-commerce to w dzisiejszych czasach must-have z dwóch powodów: po pierwsze, zmieniają się 

oczekiwania klientów biznesowych, którzy chcą wygodnie składać zamówienia online, po drugie, 

od paru lat w Polsce spada bezrobocie i rosną koszty pracy szybciej niż efektywność pracowników, 

co wymusza poszukiwanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie wdrożenie 

e-commerce w B2B jest znacznie większym wyzwaniem niż w wypadku B2C: w naszej branży mamy 

do czynienia z bardziej złożonymi mechanizmami ustalania ceny oraz procesami składania zamówień 

i obsługi logistycznej, a w tle nie można zapomnieć, że ogromną rolę odgrywają relacje między klientem 

a przedstawicielem handlowym w terenie. Rozwiązanie e-commerce musi być dopasowane do tego 

kontekstu".

Wypowiedź ekspercka

Józef Kostecki 
Dyrektor	ds.	Zarządzania	Projektami 
i	Procesami,	Iglotex
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Inspiracja: Thermo Fisher

Thermo	Fisher	Scientific	to	amerykańska	firma,	której	domeną	jest	tworzenie	i	rozwój	produktów 

z	zakresu	biotechnologii50.	Zatrudnia	blisko	70000	pracowników,	których	misją	jest	uczynienie	świata	

zdrowszym,	czystszym	i	bezpieczniejszym.

W	swojej	biznesowej	działalności	są	świadomi	tego,	że	osoba	która	dokonuje	zamówienia,	na	ogół	nie	

jest	ekspertem	w	danej	dziedzinie.	W	platformę	e-commerce	tej	firmy	została	wprowadzona	możli-

wość	udostępniania	list	zakupowych,	zapraszania	współpracowników	do	edycji,	komentowania	czy	

dokonywania	ostatecznego	zakupu51.

	Tak	skonstruowany	koszyk	pozwala	klientom	na	wygodne	konsultowanie	się	między	pracownikami	

przed	dokonaniem	finalnego	zakupu.

https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html
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Zaawansowana personalizacja fundamentem B2B e-commerce

B2B	wymaga	dużo	większej	personalizacji	niż	B2C:	dla	każdego	partnera	oferta	musi	być	dopasowana	

do	indywidualnych	warunków	umowy.	Nowoczesne	systemy	e-commerce	zorientowane	na	potrzeby	

rynku	B2B	oferują	specyficzne	funkcjonalności	personalizacji,	jakich	wymaga	ten	rynek,	takie	jak:

•	 zaawansowane	cenniki	oraz	indywidualne	ceny	dla	każdego	partnera	w	zależności	od	warunków	

biznesowych

•	 zaawansowane	wyszukiwanie

•	 personalizacja	prezentacji	oferty	(niektóre	produkty	pokazywane	tylko	niektórym	klientom)

•	 procedura	negocjacji	

•	 opcja	reorder,	dzięki	której	można	ponowić	zamówienie	bez	konieczności	kompletowania	koszyka 

z	katalogu	raz	jeszcze	

•	 możliwość	zamówienia	produktów,	których	nie	da	się	pokazać	w	strukturze	katalogu	(np.	szkoleń	

czy	dodatkowych	usług,	które	sprzedawca	może	wycenić	dopiero	indywidualnie)	

•	 więcej	metod	płatności

•	 wiele	koszyków

•	 tworzenie	subkont	oraz	różne	role	(np.	Admin,	Approver,	Buyer),	obsługa	procesu	uwzględniającego	

wiele	ról	

•	 integracja	z	platformą	do	procurementu

Ponadto	dane,	jakie	pozyskujemy	z	platformy	e-commerce	pozwalają	na	skuteczną	personalizację	

oferty.	Systemy	te	dają	możliwość	udzielania	partnerom	biznesowym	rabatów,	oferowania	specjalnych	

cen	na	najczęściej	zamawiane	przez	nich	produkty,	a	także	zautomatyzować	proces	zamawiania.	

 

74% kupców woli zrobić research i kupić produkt online 
niż kontaktować się ze sprzedawcą.

93% kupców woli kupić online, gdy już zdecydują, co kupić52. 
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Systemy	B2B	e-commerce	dają	niesamowite	możliwości	w	kreowaniu	relacji	biznesowych.	Działają	

one	jednak	najlepiej	wtedy,	gdy	zachodzi	synergia	między	wszystkimi	używanymi	kanałami	kontaktu 

z	klientem.	Zintegrowanie	kanałów	pozwala	na	utrzymanie	tej	samej	jakości	w	relacjach	z	klientami,	

dla	których	nie	istnieją	etapy	sprzedaży,	a	cały	proces	związany	z	dokonaniem	przez	nich	zakupu	jest	

dla	nich	spójnym	doświadczeniem.

"Jeżeli chodzi o rozwój rynku B2B w Polsce uważam, że wzrośnie dostępność sprzedaży online, jak 

i różnego typu urządzeń oraz programów ułatwiających zakupy, w tym także porównywarek cenowych. 

Patrząc na wyniki różnego rodzaju badań widoczne są trendy wskazujące na rozwój w kierunku 

korzystania z urządzeń z dostępem do internetu w procesie zakupowym na rynku B2B". 

Wypowiedź ekspercka

Aneta Reich-Ripaud 
Project	Manager 
AB	Cosmetique	Polska	

W stronę omnichannel

86%	kupujących	regularnie	przeskakuje	po	kanałach	sprzedaży	korzystając	przynajmniej	z	dwóch 

z	nich53.	Korzystanie	z	kanału	offline	jest	mocno	zakorzenione	w	sektorze	B2B,	jednak	korzyści	płynące 

z	online,	takie	jak	oszczędność	czasu	sprawiają,	że	klienci	B2B	stają	się	bardziej	wielokanałowi.

Zachowania	związane	z	procesem	zakupowym	zostały	poruszone	w	badaniu	przeprowadzonym	przez	

firmę	McKinsey	Research	przy	udziale	Harvard	Business	Review.	Badanie	objęło	46	tys.	klientów	i	nacisk	

położyło	na	kanały	używane	w	procesie	zakupowym.

•	 73%	badanych	korzystało	z	wielu	kanałów	

•	 20%	respondentów	dokonywało	zakupów	wyłącznie	w	sklepie	stacjonarnym

•	 Jedynie	7%	osób	korzystało	wyłącznie	z	jednego	kanału	online54.

Ponadto	zaobserwowano,	że	wraz	ze	wzrostem	ilości	kanałów	wykorzystanych	przez	klienta	zwiększała	

się	kwota	na	jaką	zostały	dokonane.
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"Tradycyjny handel i e-commerce wkrótce zostaną w pełni zintegrowane. 

Połączenie świata online ze światem offline to naturalna ewolucja"55. 

 Giuseppe Tamola 
Country Manager zalando na polskę, Włochy i Hiszpanię

Dlatego	tak	istotną	rolę	odgrywają	rozwiązania	omnichannel,	które	pozwalają	zintegrować	różne	

kanały	komunikacji	i	sprzedaży	oraz	wszystkie	punkty	styku	z	klientem	w	spójną	podróż	zakupową.	

Do	takich	rozwiązań	należą	właśnie	zaawansowane	CRM	i	systemy	e-commerce.	Sprawny	przepływ	

informacji	między	kanałami	zwiększa	efektywność	pracy	i	skraca	czas	obsługi	klienta.	66	%	sprzedaw-

ców	B2B	zauważa	zależność	między	nowymi	oczekiwaniami	klientów	a	potrzebą	inwestycji	w	techno-

logie	związane	z	taktyką	omnichannel56.

"Wyniki badania potwierdzają, że internet i urządzenia mobilne stanowią istotną część ścieżki klienta 

w B2B. Już nie tylko firmy w B2C, ale również w B2B wykorzystują skutecznie rozwiązania digitalowe do 

sprzedaży swoich produktów i usług. Warto zauważyć, że prawie połowa badanych oczekuje kontak-

tu różnymi kanałami. Z perspektywy menedżerów sprzedaży w B2B oznacza to konieczność efektyw-

nego zarządzania kanałami o różnej charakterystyce modelu i procesu sprzedażowego oraz oferty 

wartości. Wyniki badania – oczekiwania szybkiej odpowiedzi oraz indywidualnej obsługi – pokazu-

ją również wysokie wymagania klientów na poziomie działań posprzedażowych. Firmy, które chcą 

skutecznie lojalizować klientów w B2B powinny więc pamiętać o efektywnym zarządzaniu wszystkimi 

punktami styku w relacji ze swoimi klientami".

Wypowiedź ekspercka

Agnieszka Węglarz 
Niezależny	doradca	strategiczny, 
ekspert	w	B2B,	autor	publikacji 
o	tematyce	biznesowej
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Dzięki	zaawansowanym	rozwiązaniom	omnichannel	klient	B2B	kupujący	online	w	każdym	momencie	

może	zadzwonić	lub	napisać	do	swojego	opiekuna,	a	ten	za	pomocą	platformy	e-commerce	zoba-

czy,	jakie	operacje	wykonuje	na	swoim	koncie	klient	i	tym	samym	sprawniej	odpowie	na	jego	pytania	

i	potrzeby.	Usprawnia	to	w	znacznym	stopniu	całość	procesów	sprzedażowych,	a	także	buduje	efek-

tywne	relacje,	które	trwają	lata.	

"W dzisiejszych czasach raczej nie trzeba przekonywać przedsiębiorców, których działalność oparta 

jest o relacje B2B,  o konieczności posiadania systemu informatycznego wspierającego sprzedaż. 

Mam tu na myśli zwłaszcza dwie kategorie: e-commerce B2B oraz CRM. Obie te kategorie występują 

w większości firm dystrybucyjnych oraz u producentów, którzy mają wielu bezpośrednich klientów. 

Warto się jednak przyjrzeć jakości tych rozwiązań. Najprostszy test można przeprowadzić, zliczając 

liczbę etatów sił sprzedażowych. Często pomimo posiadania systemów, pracuje w tych działach 

armia ludzi, co sprawia, że koszt obsługi sprzedaży jest bardzo wysoki. Przyczyny tego stanu rzeczy 

mogą być różne. Np. klienci mogą nie lubić używać urządzeń elektronicznych do zamówień (w co 

trudno dzisiaj uwierzyć przy stale wzrastających wartościach e-handlu). A może być też tak, że sys-

temy e-commerce tworzone wiele lat temu są zbyt odległe od codziennego doświadczenia osób 

zamawiających towary, tak więc klienci wolą skorzystać z rozmowy telefonicznej i maila niż dedyko-

wanej platformy. Z tym drugim przykładem spotykałem się wiele razy. Mimo że system e-commerce 

nie jest wystarczająco i atrakcyjny dla użytkowników, firmy często boją się dużych zmian. 

Tymczasem dzisiejsza technologia umożliwia zmianę tylko zewnętrznej warstwy (tzw. frontu) bez in-

gerencji w niewątpliwie cenne i doszlifowane wnętrze systemu. Służy temu choćby technologia PWA. 

Dobrym rozwiązaniem jest też konsultacja z ekspertami User Experience i zaprojektowanie od nowa 

bądź optymalizacja ścieżki klienta. Takie zabiegi mogą ożywić system, który do tej pory wykorzysty-

wali tylko nasi sprzedawcy".

Wypowiedź ekspercka

Zenon Kosicki 
Dyrektor	ds.	rozwoju	biznesu,	e-point	SA
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Podsumowanie

Dzięki	narzędziom	takim	jak	CRM	i	platformy	e-commerce	firmy	mogą	skutecznie	budować	relacje 

z	klientami	biznesowymi	we	wszystkich	kanałach,	łącząc	w	spójną	całość	online	i	offline. 

•	 74	%	dokonuje	zakupów	drogą	internetową57.

•	 57%	firm	uważa,	że	handel	coraz	bardziej	ulokowany	jest	online58.

•	 75	%	klientów	preferuje	budowanie	relacji	z	firmą	z	pomocą	mediów	społecznościowych59.

•	 Połączenie	świata	online	ze	światem	offline	to	naturalna	ewolucja60.

•	 72%	klientów	w	B2B	chce	samodzielnego	dostępu	do	kont	i	możliwości	zamówień61.

•	 Im	więcej	kanałów	klient	wykorzystywał	dokonując	zakupów,	tym	więcej	wydawał62. 
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Trend #5. Klienci	biznesowi	używają	urządzeń	mobilnych	
w	celach	służbowych	

Użytkownicy	biznesowi	coraz	częściej	wykorzystują	smartfony	do	researchu	i	zakupu	produktów	czy	

usług.	Aby	odpowiedzieć	na	tę	potrzebę,	zainwestuj	w	dedykowane	rozwiązania	mobilne,	takie	jak	PWA	

(Progressive	Web	Applications).	

Czy wyobrażasz sobie życie bez smartfona?

Premiera	pierwszego	smartfona	odbyła	się	9	stycznia	2007	roku.	Ówcześni	sceptycy	sarkali,	że	nikt	nie	

będzie	chciał	korzystać	z	telefonu	bez	klawiatury,	ale	11	lat	później	nie	mamy	wątpliwości:	iPhone	był	nie	

tylko	wielkim	sukcesem	Apple,	ale	i	początkiem	nowej	epoki,	w	której	smartfony	stały	się	nieodłącznym	

elementem	życia	prywatnego	i	zawodowego.	Dziś	więcej	ludzi	na	świecie	ma	dostęp	do	telefonów	

komórkowych	niż	do	szczoteczek	do	zębów63.	Niemal	dwie	trzecie	populacji	(ponad	5	mld)	korzysta	

aktywnie	z	urządzeń	mobilnych64.	Z	roku	na	rok	ta	liczba	wzrasta	o	4%65. 

Użytkownicy smartfonów

…	to	nie	tylko	millennialsi,	choć	bezsprzecznie	oni	korzystają	z	tych	urządzeń	najaktywniej.	Badania	

CBOS-u	wykazały,	że	użytkownicy	smartfonów	najczęściej	mieszkają	w	miastach.	Są	oni	ponadto 

dobrze	sytuowani	oraz	należą	do	grup	zawodowych	takich	jak	c-level.	Ze	smartfonów	korzystają 

również	osoby	ze	specjalistycznym	lub	technicznym	wykształceniem,	personel	średniego	szczebla 

i	pracownicy	usług67. 

Współczesne smartfony mają większą moc niż komputery, które zostały użyte 
w 1969 do poprowadzenia sond Apollo 13 na Księżyc!66
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Jak korzystamy z urządzeń mobilnych?

Wzrasta	nie	tylko	liczba	osób	korzystających	z	urządzeń	mobilnych,	ale	i	czas,	który	im	poświęcamy.	

Szacuje	się,	że	przeciętnie	korzystamy	z	nich	prawie	3,5	godziny	dziennie68.	Co	ważne	używamy	telefo-

nów	w	coraz	liczniejszych	sytuacjach:	między	innymi	podczas	oglądania	telewizji	(89%)69,	podróżowa-

nia	(88%)70	czy	zakupów	stacjonarnych	(aż	90%	-	z	czego	54%	używa	smartfonu	do	porównania	cen,	48%	

szuka	informacji	o	produkcie,	a	42%	opinii	o	nim)71.	Rozpoczynanie	ścieżki	zakupowej	na	urządzeniu	mo-

bilnym	jest	coraz	popularniejsze	–	szczególnie	wśród	ludzi	w	wieku	18-39	lat.	Nawet	69%	z	nich	deklaruje,	

że	smartfon	jest	sposobem	na	znalezienie	odpowiednio	interesującej	ich	oferty72.

W	raporcie	„Polska.jest.mobi”	z	2015	roku	czytamy,	że	„mobile	nigdy	nie	zasypia”73.	Odnosi	się	to	do	in-

tensywności	użytkowania	urządzeń	mobilnych	przez	badanych	raportu:	ankietowani	nie	byli	w	stanie	

wskazać	ani	jednej	godziny,	która	byłaby	wolna	od	korzystania	z	telefonu,	mimo	że	nasilenie	wykorzy-

stywania	smartfonów	jest	zmiennie	w	trakcie	całej	doby.

B2B potrzebuje rozwiązań mobile

Raport	Google	wskazuje,	że	smartfon	wykorzystywany	jest	coraz	częściej	nie	tylko	w	na	wszystkich 

etapach	procesu	zakupowego:	od	inspiracji,	przez	research,	po	zakup	i	obsługę	posprzedażową.75 

80%	kupujących	korzysta	z	urządzeń	mobilnych	w	pracy	do	porównywania	cen,	zbierania	informacji 

o	produktach,	sprawdzania	ich	funkcji	czy	właściwości	oraz	kontaktowania	się	ze	sprzedawcami76. 

Ponadto	ponad	90%	kupujących	z	branży	B2B,	którzy	zgłaszają	lepsze	doświadczenie	mobilne,	twierdzi,	

że	prawdopodobnie	ponownie	kupią	od	tego	samego	dostawcy77. 

Interesujące,	że	przy	takiej	skali	zjawiska	aż	25%	naszych	respondentów	przyznało,	iż	nie	wie,	jaki	pro-

cent	użytkowników	przegląda	ich	strony	mobilnie.

70% nabywców B2B znacznie zwiększyło wykorzystanie 
urządzeń mobilnych w ciągu ostatnich dwóch do trzech lat, a 60% z nich 
spodziewa się dalszego zwiększania wykorzystania urządzeń mobilnych74.
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"Badanie z 2015 roku pokazało, że tradycyjny model zakupowy sektora B2B w Polsce przechodzi 

ogromne metamorfozy. Jeszcze trzy lata temu, 44% firm B2B działało wielokanałowo. Już wtedy ofe-

rowały swoje produkty zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych, dzięki czemu zapew-

niały najlepsze doświadczenia zakupowe klientom. Obecnie jednak wyraźnie widać – na co wskazują 

dane z aktualnego raportu – że konieczne jest posiadanie także strony mobilnej. Z informacji, które 

przedstawiają badania wynika, że wizyty na poszczególnych stronach www za pośrednictwem urzą-

dzeń mobilnych stanowią zdaniem badanych 25-49% wszystkich wejść na daną witrynę www. 17% 

wskazało, że jest to już powyżej 50%. Warto zatem zadbać o wygodną stronę mobilną. To ewidentny 

trend, a nawet konieczność e-commerce zarówno B2B jak i B2C".

Wypowiedź ekspercka

Patrycja Sass-Staniszewska 
Prezes	Izby	Gospodarki	Elektronicznej

Aplikacja mobilna?

Aby	odpowiedzieć	na	potrzeby	użytkowników	mobilnych,	wiele	firm	decyduje	się	na	budowę	dedyko-

wanej	aplikacji	mobilnej	-	aż	22%	badanych	zadeklarowało,	że	korzysta	z	tego	rozwiązania.	
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"Aplikacji raczej nie ściąga się na wszelki wypadek - jeśli już użytkownicy jakąś 
aplikację instalują, to robią to wtedy, gdy są przekonani, że spełni ona jakąś 
ważną rolę. Jeśli w jakimś okresie tej roli nie spełni, to większość osób bez-
względnie takiej aplikacji się pozbywa. Równocześnie, prawie połowa osób 

korzystających z aplikacji mobilnych przyznaje, że zapomina o pobranych apli-
kacjach, przestaje z nich korzystać. Oznacza to niski wskaźnik lojalności wobec 

pobieranych nowych aplikacji mobilnych"79. 

 Polska.jest.mobi

Jednak	nie	zawsze	aplikacja	mobilna	to	optymalne	rozwiązanie.	Przeciętny	użytkownik	telefonu	ma 

w	nim	36	różnych	aplikacji,	a	codziennie	korzysta	z	zaledwie	26%	z	nich78.

"B2B m-commerce jest naturalnym rozwinięciem możliwości e-commerce podyktowanym potrze-

bami użytkowników. Każdego dnia sięgamy po smartfona średnio co 12 minut - nie tylko dla rozrywki, 

ale także w celach związanych z pracą. Dlatego warto dostarczyć klientom biznesowym takie roz-

wiązania, które pasują do ich oczekiwań i stylu pracy. Mobilne rozwiązania e-commerce wymuszają 

uproszczenie procesu zakupowego, co często oznacza jego optymalizację oraz wykorzystanie na-

tywnych funkcji smartfonów. Dobrym przykładem jest np. skaner kodów kreskowych w aplikacji B2B 

m-commerce, który skraca czas wyszukiwania produktu i składania zamówienia. Ważna jest również 

integracja z webową platformą e-commerce tak, by proces zakupowy rozpoczęty na jednym urzą-

dzeniu można było kontynuować na innym".

Wypowiedź ekspercka

Łukasz Duda 
eCommerce	Director,	ABC	Data
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Aż	1	na	4	aplikacje	nie	zostaje	nigdy	więcej	użyta,	zaś	38%	użytkowników	odinstaluje	aplikację	tuż	po	

sfinalizowanej	transakcji80.	Powodem	jest	m.	in.	szybka	strata	zainteresowania	aplikacją	(34%)	czy	brak	

potrzeby	korzystania	z	niej	dalej	(29%)81.		Instalowane,	a	potem	zapominane	aplikacje	to	najczęściej	te 

z	zakresu	podróżowania	(33%),	zakupów	(18%)	i	zamawiania	jedzenia	(17%)82,	z	kolei	najczęściej	użytkowany-

mi	aplikacjami	są	te	związane	z	social	mediami	i	pozwalające	na	komunikację	(68%)	oraz	gry	(46%)83.

Trudno	stworzyć	skuteczną	aplikację	mobilną:	musi	być	funkcjonalna,	ale	równie	ważna	jest	jej	intuicyj-

ność,	walory	estetyczne	i	treści84.	Ale	nawet	w	chwili	spełnienia	wszystkich	warunków	aplikacja	mobilna	

może	nie	przynieść	oczekiwanych	rezultatów.	

Co	wtedy?

Alternatywa: PWA

PWA	(Progressive	Web	Application)	jest	idealnym	rozwiązaniem	dla	firm,	które	chcą	adresować	potrze-

by	użytkowników	mobilnych	i	oferować	świetne	Mobile	Experience,	ale	jednocześnie…

•	 są	sfrustrowane	kosztami,	jaki	generuje	stworzenie,	utrzymanie	i	rozwój	aplikacji 

(osobno	na	iOS	i	Androida,	co	dalej	podnosi	koszty)

•	 nie	mogą	sobie	pozwolić	na	aplikację	mobilną,	ponieważ	jest	dla	nich	za	drogim	rozwiązaniem	

•	 nie	są	zadowolone	z	efektów	działania	aplikacji	mobilnej,	szczególnie	w	stosunku	do	nakładów,	

których	wymaga.		

Na	czym	to	konkretnie	polega? 

 

PWA	to	aplikacja	napisana	w	języku	webowym	(JavaScript	+	frameworki),	która	działa	jak	natywna	

aplikacja	mobilna	czy	desktopowa:	wyświetla	powiadomienia,	działa	w	trybie	offline	oraz	w	tle	oraz	

może	wykorzystywać	funkcje	urządzenia	(aparat,	geolokalizacja,	nawigacja	gestami).	Jednocześnie, 

w	przeciwieństwie	do	aplikacji,	nie	trzeba	jej	pobierać.

Przeciętny użytkownik pobiera 0 nowych aplikacji 
po pierwszych miesiącach korzystania z nowego urządzenia.
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“Nowe technologie wykorzystujemy nie tylko do sprzedaży i komunikacji, ale także do uzyskania 

większej wiedzy o naszych klientach, aby zrozumieć lepiej ich potrzeby i tworzyć rozwiązania, które 

zwiększają wydajność ich pracy. Dziś kanał mobilny jest oczywistością, a my z zainteresowaniem 

przyglądamy się możliwościom wzbogacenia go o wykorzystanie interfejsów głosowych czy PWA 

oraz potencjałowi augumented reality we wsparciu sprzedaży. Analizujemy też możliwości mądrego 

wykorzystania machine learning w kilku obszarach świata B2B.

W 2018 roku proces zakupowy B2B jest cyfrowy i wielokanałowy. Jednak paradoksalnie, pomimo co-

raz większego wykorzystania rozwiązań digital, rola „świata offline” wcale nie maleje. Tylko firmy, które 

słuchają uważnie swoich klientów, dbają o zaufanie, i budują pozytywne, oparte o wartości, długo-

falowe relacje, mają szansę na sukces i zbudowanie pozytywnych trwałych doświadczeń klientów 

(customer experience)".

Wypowiedź ekspercka

Tomasz Skórski 
Ekspert	w	obszarze	Digital	i	UX, 
Digital	Products	Development 
and	Architecture	Manager,	Inter	Cars

Z	perspektywy	użytkownika,	PWA	łączy	zalety	korzystania	z	przeglądarki	i	aplikacji85 :

•	 Może	działać	zarówno	w	trybie	online,	jak	i	offline.

•	 Jest	bardzo	szybka:	ładuje	się	w	praktyce	nawet	poniżej	1	sekundy.	Jest	to	szczególnie	ważne	przy	

wiedzy,	że	53%	użytkowników	opuszcza	stronę,	jeśli	czas	jej	ładowania	zajmuje	dłużej	niż	trzy	sekundy86.

•	 Jest	wygodna.	Użytkownik	nie	musi	pobierać	aplikacji	(która	zajmuje	przecież	miejsce	w	pamięci	

urządzenia),	a	może	przeglądać	treści	lub	zamawiać	w	sposób	zoptymalizowany	pod	urządzenia	

mobilne	z	wykorzystaniem	nawigacji	gestami,	geolokalizacji	czy	aparatu.		

•	 Wyświetla	powiadomienia	push,	co	pozwala	na	dodatkowe	zaangażowanie	użytkownika	w	treści	

aplikacji.

•	 Może	działać	w	tle.

•	 Użytkownik	może	dodać	skrót	do	ekranu	głównego	(bez	potrzeby	korzystania	z	procesu	pobranio-

wego	w	sklepie	internetowym),	dzięki	czemu	ma	zawsze	łatwy	dostęp	do	takiej	aplikacji.	

•	 Uruchamia	się	na	wszystkich	platformach87.
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“Ponieważ PWA wyznacza tak naprawdę przyszłość internetu, to rozwiązania tej klasy sprawdzą się 

w każdej branży - od FMCG po portale newsowe. Najwięcej zalet jednak będzie widocznych w branżach 

związanych z handlem, zarówno w B2B, jak i B2C. PWA wspiera świetnie omnikanałową ścieżkę klienta, 

który często w sklepie stacjonarnym szuka dodatkowych informacji o produkcie.

PWA może też dostarczyć nową jakość w serwisach obsługi klienta: możemy informować klienta na 

bieżąco za pomocą powiadomień push bezpośrednio z przeglądarki o fakturach do opłacenia, za-

mówieniach do odbioru, itd. Ponadto PWA oznacza jednolite customer experience (CX) na wszystkich 

urządzeniach".

Wypowiedź ekspercka

Michał Szklarski 
Head	of	Digital	Solutions,	e-point	SA

PWA	zapewni	Twojej	firmie:

•	 Obniżenie	kosztów.	

•	 Większe	zaangażowanie	ze	strony	Twoich	klientów.

•	 Szybsze	działanie	strony.

•	 Pośrednie	wsparcie	SEO.

•	 Łatwiejsze	i	tańsze	pozyskiwanie	nowych	klientów.

•	 Wykluczenie	typowych	problemów	związanych	z	aplikacjami	mobilnymi88. 



78

Podsumowanie

Liczba	mobilnych	klientów	B2B	rośnie.	Warto	zadbać	o	ich	potrzeby	i	oferować	im	optymalne	mobi-

le	experience:	za	pomocą	aplikacji	mobilnej	(która	jest	rozwiązaniem	kosztownym	i	ryzykownym)	lub	

technologii	PWA.		

Inspiracja: Alibaba

Alibaba	to	największy	na	świecie	marketplace	B2B	obsługujący	producentów,	dostawców,	importe-

rów	i	eksporterów	z	ponad	200	krajów.	Sprzedaż	produktów	i	usług	Alibaby	od	zawsze	opierała	się	na	

m-commerce.	Wyzwaniem	dla	twórców	serwisu	było	zbudowanie	mostu,	który	połączy	użytkowników	

sieci	i	natywnych	aplikacji.	Rozwiązaniem	miało	okazać	się	PWA.	

Zmiany:

•	 Różnice	wizualne	i	nawigacyjne	dostosowane	do	checklisty	PWA	Google’a.

•	 Umieszczenie	przycisku	umożliwiającego	dodanie	aplikacji	PWA	do	ekranu	głównego89. 

PWA	pozwoliło	na	spełnienie	wymagań	zarówno	nowych,	jak	i	powracających	użytkowników. 

Strategia	Alibaba	przyniosła	76%	wzrost	łącznej	liczby	konwersji	we	wszystkich	przeglądarkach, 

a	także	zwiększenie	liczby	aktywnych	użytkowników	Androida	(o	30%)	i	iOS	(o	14%)90.	Przycisk	„Add	to 

Homescreen”	w	menu	spowodował	czterokrotnie	częstsze	zaangażowanie	się	użytkowników	PWA 

niż	w	przypadku	innych	aplikacji91. 

źródło: https://www.alibaba.com
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wyzwania
Nowe	technologie,	nowe	praktyki	użytkowników,	nowy	kontekst	

biznesowy…	to	wszystko	ogromne	szanse	dla	tych	firm,	które	chcą	
adaptować	się	do	nowych	okoliczności.	Ale	wiążą	się	z	tym 

także	wyzwania.	Dotyczą	one	przede	wszystkim	tego,	jak	pogodzić	
rozmaite	kanały	komunikacji	i	sprzedaży	tak,	by	się	nawzajem	nie	
kanibalizowały.	Rozwiązania	B2B	e-commerce,	samoobsługowe	

czy	mobilne	muszą	wejść	w	istniejący	ekosystem 
i	być	starannie	dopasowane	do	stylu	pracy	oraz	potrzeb	naszych	

partnerów.	Także	wchodzenie	w	nowe	modele	sprzedaży 
i	dystrybucji,	które	otwiera	przed	nami	internet,	należy	tak 
zaprojektować,	by	nie	szkodziły	nowym,	budowanym	przez 

lata	relacjom	z	klientami	biznesowymi.	

Internet	odpowiada	również	za	silne	umiędzynarodowienie	handlu.	
Dziś	także	na	rynku	B2B	rywalizujemy	nie	tylko	z	podmiotami 
z	naszej	okolicy,	ale	i	z	całego	świata.	Dlatego	warto	również 

samemu	aktywnie	podjąć	ekspansję	na	nowe	rynki.	Tym	bardziej,	
że	dzięki	online	możemy	rozpocząć	podbój	nowego	rynku	bez 

budowania	tam	obecności	fizycznej.	Nie	musimy	posiadać 
salonów,	filii	ani	zatrudniać	armii	sprzedawców	-	możemy	zacząć	

od	modelu	e-commerce	i	wybadać	potencjał	danego	rynku.	
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Wyzwanie #1.	Rywalizacja	na	globalnym	rynku

Dzięki	internetowi	rynek	szybko	się	globalizuje.	Już	38%	polskich	e-sprzedawców	rozważa	wejście	na	

rynki	międzynarodowe	ze	swoim	produktem.	Zresztą,	Polska	od	lat	90.	powiększa	swój	udział	w	global-

nym	rynku	najszybciej	ze	wszystkich	krajów	Europy.	Już	około	3	tys.	polskich	firm	osiąga	ponad	połowę	

przychodów	z	eksportu	-		wskazuje	raport	"Sukcesy	i	aspiracje.	Co	polskie	firmy	osiągnęły	w	globalnej	

ekspansji,	a	co	jeszcze	przed	nimi". Tak	w	B2B,	jak	i	w	B2C	potężnym	wsparciem	w	rozwoju	jest	między- 

narodowa	platforma	sprzedaży,	czyli	system	e-commerce	skonstruowany	tak,	by	posiadał	on	jeden	

rdzeń	logiczny	i	transakcyjny,	do	którego	dostarczane	są	odrębne	fronty	dla	poszczególnych	krajów.	

Biznes bez granic

Dziś	handel	transgraniczny	na	dobre	zadomowił	się	w	świadomości	współczesnego	konsumenta.		

Nikogo	nie	dziwi	już	zamawianie	elektroniki	zza	oceanu	czy	paczek,	które	podczas	swojej	drogi	zjadą	

całą	Azję	nim	trafią	do	zacisza	domowego.	Aliexpress,	eBay	i	Amazon	nie	od	dziś	walczą	o	serca	i	port-

fele	polskich	klientów.	Zamówienia	przebywające	setki	kilometrów	nie	są	już	ekstrawagancją,	a	stały	

się	codziennością	dla	przeciętnego	konsumenta92.

Otworzenie	się	na	nowy	rynek	nie	tylko	umożliwia	zdobycie	nowych	klientów,	ale	też	wyjście	z	produk-

tem	dotychczas	trudno	dostępnym	bądź	nieznanym,	co	daje	szansę	na	zdobycie	pozycji	lidera 

w	danej	niszy.	

Handel transgraniczny w sieci (cross-border) rośnie błyskawicznie: w tempie 27% 
rocznie. Do 2020 roku ma pokonać barierę biliona dolarów93. 

Wg wyników zawartych w raporcie „E-Commerce w Polsce. 
Gemius dla e-Commerce Polska” 48% polskich internautów dokonało 

kiedyś zakupu online. Natomiast w takich krajach jak Holandia, Wielka Brytania, 
Niemcy odsetek ten przekracza 80%94. 

Widać	tu	ogromną	różnicę.	W	porównaniu	do	polskich	klientów,	klienci	europejscy	chętniej	kupują 

online.	Polskie	sklepy	internetowe	przyciągają	niższymi	cenami	i	dobrą	jakością	produktów.	
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“Większość polskich eksporterów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw rozwija się m.in. dzięki 

e-commerce (30% przychodów z e-handlu), jak wynika z drugiego FedEx SME Export Report, badania 

przeprowadzonego przez firmę Harris Interactive. Już 78 proc. z nich uzyskuje przychody z e-handlu, 

a 28 proc. zapewnia wręcz, że wzrosły one w ostatnim czasie.  

Obserwujemy dwie odmienne postawy: sprzedawców świadomych, szykujących się na zmiany i roz-

wój oraz tych, dla których lokalny rynek jest wystarczający i  nie widzą powodu do ekspansji. Skraca 

się łańcuch dostaw i czas na dostarczenie produktu, ponadto widzimy, że wielcy gracze dostosowują 

się do lokalnych rynków, również do Polski, dlatego zaskakuje nas postawa firm skupiających się tylko 

na rynku rodzimym".

Wypowiedź ekspercka

Justyna Skorupska 
Wiceprzewodnicząca	Rady 
Izby	Gospodarki	Elektronicznej 
Head	of	Business	Development, 
Omnichannel	Expert,	e-point	SA

Podczas	ekspansji	warto	również	dostrzec	potencjał	rynków,	gdzie	e-commerce	nie	jest	tak	popular-

ny.	Rynki	niezagospodarowane	takie	jak	Rumunia,	gdzie	około	58%	populacji	ma	dostęp	do	internetu,	

ze	wskaźnikiem	wzrostowym95	pozwalają	na	zbudowanie	i	ugruntowanie	pozycji	zanim	rynek	zostanie	

zdominowany	przez	duże	międzynarodowe	firmy.	Jest	to	szczególnie	atrakcyjne	w	związku	z	dystrybu-

cją	dóbr	niszowych	lub	tych	o	niskiej	powtarzalności	zakupu	(takie	jak	sejfy,	przedmioty	kolekcjonerskie).	

Daje	to	możliwość	określenia	konkretnej	grupy	docelowej,	do	której	możemy	adresować	nasze	produk-

ty	nie	tylko	lokalnie,	ale	biorąc	pod	uwagę	także	klientów	zagranicznych.	
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Przykładem	sukcesu	zagranicznego	polskiej	marki	w	sektorze	B2B	jest	ekspansja	na	rynek	singapurski	

firmy	NUADU.	Wsparcia	w	„transkrypcji”	produktu	na	nowy	rynek	udzieliło	Zagraniczne	Biuro	Handlowe	

PAIH	w	Singapurze	pod	kierownictwem	Magdaleny	Smolak.	

“Ważnym czynnikiem rozwoju nowoczesnych rozwiązań B2B jest fakt, że w przedsiębiorstwach do gło-

su zaczyna dochodzić pokolenie wychowane w czasach internetu i smartfonów, które płynnie prze-

kształca metody analizy zakupów, kwalifikowania dostawców oraz realizacji transakcji przez nabyw-

ców B2B, przez co zmienia również zasady gry dla marketingowców i menedżerów produktów. 

Polscy dostawcy specjalistycznych produktów i usług mogą szczycić się tym, że eksport stanowi 

od ok. 20 do nawet 98 proc. ich całkowitej sprzedaży, a klienci są zlokalizowani na całym świecie. Są 

to głównie średniej wielkości firmy oferujące wyspecjalizowane produkty lub usługi skierowane do 

innych przedsiębiorstw. Różni ich region pochodzenia, branża, a także obrana ścieżka ekspansji za-

granicznej. Dla niektórych firm była ona efektem konsekwentnej realizacji długoterminowej strategii, 

inni raczej wykorzystali sprzyjającą okazję bądź podążali za sprawdzonym partnerem biznesowym. 

W wielu przypadkach kluczem do sukcesu było zdobycie i utrzymanie zaufania klientów na rynkach 

zagranicznych, m.in. poprzez gotowość do podejmowania dodatkowego wysiłku i ryzyka, także 

w nieoczekiwanych i niekoniecznie uwzględnionych w strategii firmy sytuacjach".

Wypowiedź ekspercka

Wojciech Trusz 
Ekspert	Polskiej	Agencji	Inwestycji	i	Handlu
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“Ekspansja NUADU w sektorze B2B jest pochodną natywnych funkcjonalności naszego produktu, 

atrakcyjnego modelu biznesowego oraz osobiście wypielęgnowanych relacji biznesowych. W kon-

tekście technologii – nasz produkt udostępniany jest na całym świecie poprzez "chmurę". Dzięki wy-

korzystanej technologii, fizyczna lokalizacja użytkownika końcowego nie ma żadnego znaczenia. 

W sferze użytkowania Klienci B2B oczekują bezbolesnej skalowalności systemu oraz jego transpa-

rentności, tak aby jego warstwa użytkowa nie przeszkadzała w realizacji jego podstawowej misji, 

tj. wspomagania przyswajania i ewaluacji wiedzy. W sferze dotyczącej modelu biznesowego nasi 

partnerzy B2B oczekują tego, co wszyscy - minimalizacji kosztów wdrożenia i utrzymania oraz maksy-

malizacji efektywności wykorzystania systemu. Dlatego digitalizujemy zasoby edukacyjne wiodących 

wydawców działających na rynkach międzynarodowych, mapujemy je na lokalne podstawy progra-

mowe nauczania i udostępniamy je na naszej platformie".

Wypowiedź ekspercka

Marcin Wojnowski 
CEO	NUADU

Dynamika cross-border

Handel	międzynarodowy	towarzyszy	nam	od	zarania	dziejów.	W	dobie	internetu	niemal	całkowicie	

zdominowały	go	rozwiązania	e-commerce,	które	pozwalają	na	swobodny	handel	bez	względu	na	

odległość.	 

 
Czemu	klienci	decydują	się	na	zakupy	za	granicami	kraju?	Szukają	lepszej	ceny,	dostępności	towarów,	

wyższej	jakości	czy	produktów	niszowych.	Dla	przedsiębiorców	jest	to	przede	wszystkim	odpowiedź	na	

coraz	większy	problem	z	przesyceniem	rynku	wewnętrznego.	

Obecnie możemy robić zakupy w ok. 23 tys. polskich e-sklepów. Jak prognozują 
eksperci Sociomantic Labs, w 2020 r. ta liczba wzrośnie do ponad 30 tys. 

Szukanie klientów na nowych rynkach jest więc koniecznością. 
Tymczasem z szansy, jaką jest obsługa zagranicznych klientów, 

korzysta obecnie 7–10 proc. rodzimych sprzedawców96.
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Ekspansja	międzynarodowa	bardzo	długo	była	domeną	dużych	korporacji.	Dziś	otwierają	się	na	nią	

również	mniejsze	przedsiębiorstwa,	ponieważ	wejście	na	rynek	międzynarodowy	stało	się	dużo	prost-

sze	zarówno	dzięki	nowym	technologiom,	jak	i	rozwiązaniom	legislacyjnym.	Inicjatywy	takie	jak	wniosek	

ustawodawczy	UE,	który	przyniesie	przedsiębiorcom	zakaz	geoblokowania	przez	e-sprzedawców97 czy 

wprowadzenie	strategii	Jednolitego	Rynku	Cyfrowego	poruszającej	wiele	kwestii	związanych	ze	sprze-

dażą	transgraniczną98,	ułatwią	przedsiębiorcom	ekspansję.	

Dotyczy to również sektora B2B. Forrester Research szacuje, że do 2021 roku 
wolumen transgranicznych transakcji B2B wyniesie 1,2 biliona USD.

Ekspansja międzynarodowa: model tradycyjny vs. e-commerce

Choć	z	wejścia	na	nowe	rynki	płyną	liczne	korzyści,	a	handel	transgraniczny	staje	się	coraz	popular-

niejszy,	zarówno	w	B2B,	jak	i	B2C,	należy	pamiętać	o	ryzykach	i	wyzwaniach,	związanych	z	ekspansją	

międzynarodową.	Wiele	z	nich	możemy	zmitygować,	jeśli	e-commerce	będzie	osią	procesu.	Dlacze-

go?	Ponieważ	model	rozwoju	oparty	na	platformie	e-commerce	pozwala	nam	rozpocząć	handel	na	

nowym	rynku	szybciej	i	mniejszym	kosztem.	Podczas	gdy	w	modelu	tradycyjnym	koncentrujemy	się	na	

budowaniu	obecności	fizycznej	w	nowym	kraju,	tworzymy	tam	infrastrukturę	i	zatrudniamy	ludzi,	wyko-

rzystując	e-commerce	możemy	uruchomić	sprzedaż	nie	ponosząc	jeszcze	tych	wszystkich	inwestycji.	

Tabela 2. Porównanie tradycyjne ekspansji międzynarodowej, z wykorzystaniem e -commerce

źródło: opracowanie własne e-point SA

Handel	elektroniczny	pozwala	na	wybadanie	nowego	rynku	oraz	wysondowanie	jego	głębokości	dużo	

mniejszym	kosztem.	W	modelu	tradycyjnym,	zanim	będziemy	w	stanie	ocenić	to	czy	nowy	rynek	jest	

gotowy	na	nasz	produkt,	musimy	zbudować	infrastrukturę,	która	jest	bardzo	kosztowna,	a	w	razie	nie-

powodzenia	oznacza	ogromne	straty.	

Tradycyjny model ekspansji

Kosztowna	i	ryzykowna	rekrutacja	zespołu;	trudności 
w	przekazywaniu	kultury	organizacji		pracownikom	nowej	filii		

Wymaga	fizycznej	infrastruktury

Dłuższy	czas	wprowadzania	nowych 
produktów	i	rozwiązań

Długi	okres	otwierania	się	na	nowy	rynek	
związany	z	budowaniem	obecności	fizycznej

Mniejsze	zapotrzebowanie	kadrowe 
i	mniejsze	ryzyka	z	tym	związane

Możliwa	sprzedaż	i	obsługa 
z	rodzimego	kraju	lub	sąsiadującego

Możliwość	szybkiego	wprowadzenia	nowego	
produktu,	usługi	czy	innej	innowacji

Krótki	okres	otwierania	się	na	nowy	rynek	-	możliwość	szybkiego	
postawienia	frontu	dla	nowego	kraju	i	rozpoczęcia	sprzedaży

Ekspansja za pomocą e-commerce
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Międzynarodowy rozwój biznesu z e-commerce

Gdy	prowadzimy	działalność	międzynarodową,	kluczowe	znaczenie	ma	spójność	infrastruktury	IT.	 

W	przypadku,	gdy	posiadamy	oddzielną,	niezależną	platformę	na	każdy	rynek,	wprowadzenie	nowych	

produktów	czy	modeli	biznesowych	oraz	zarządzanie	strategią	digital	jest	bardzo	kosztowne	i	czaso-

chłonne.	Z	tego	powodu	coraz	częściej	przedsiębiorstwa	decydują	się	na	rozwiązania	e-commerce,	

które	pozwalają	na	centralizację	tych	działań	i	umożliwiają	wprowadzenie	jednolitej	strategii	cyfrowej.

Międzynarodowa	platforma	sprzedaży	jest	narzędziem	zarządzania	strategią	cyfrową	firmy	na	wielu	

rynkach.	To	dzięki	niej	firma	może	synchronizować	wysiłki	marketingowe	i	sprzedażowe,	w	tym	wpro-

wadzać	nowe	produkty	lub	oferować	nowe	usługi	jednocześnie	na	wszystkich	swoich	rynkach	oraz	

zapewnić	spójność	doświadczenia	marki	dla	coraz	bardziej	geograficznie	mobilnych	klientów	i	part-

nerów99.	Platforma	o	spójnej	architekturze,	pozwalająca	na	rozszerzenie	o	nowe	moduły,	które	będą	

służyły	do	obsługi	kolejnych	wdrożeń,	oraz	znacznie	obniża	koszty	wprowadzenia	produktów	na		rynek.	

Międzynarodowa	platforma	e-commerce	Amway	-	globalny	lider	sprzedaży	bezpośredniej	działający	

w	modelu	biznesowym,	który	każdemu	pozwala	na	założenie	własnej	firmy	(tzw.	Niezależny	Przedsię-

biorca	Amway)	i	sprzedaż	ich	produktów.	Działa	w	80	krajach.	

Inspiracja: Amway
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Wyzwanie: 

Stworzenie	platformy	obsługującej	30	języków	z	produktami	o	zróżnicowanych	cenach	w	zależności 

od	roli	użytkownika	oraz	metodami	płatności	i	dostawy	zależnymi	od	kraju.	

Rozwiązanie: 

Stworzono	jednolitą	platformę	obsługiwaną	przez	jedno	centrum	hostingowe,	a	także	funkcjonalną	

aplikację	mobilną	dla	przedsiębiorców	z	uwzględnieniem	user	experience.	

Efekty : 

Skrócenie	time-to-market	nowych	rozwiązań,	ograniczenie	kosztów	operacyjnych	związanych	z	utrzy-

mywaniem	punktów	w	wielu	krajach,	a	co	stało	się	największą	zaletą	tego	wdrożenia	skrócono	czas	

tworzenia	dedykowanych	na	nowe	kraje	wersji	platform.	Pozwoliło	to	firmie	Amway	na	otworzenie	się	

w	krótkim	okresie	zaledwie	4	miesięcy	na	17	nowych	krajów100.

Inspiracja: Amway

Skalowalność biznesu 

Ekspansja	w	oparciu	o	międzynarodową	platformę	e-commerce	jest	nie	tylko	tańsza,	ale	też	mniej	

ryzykowna.	Możemy	w	krótkim	czasie	przygotować	dedykowaną	wersję	platformy	i	uruchomić	ją	na	

nowym	rynku,	co	pozwala	zbadać	jego	potencjał	biznesowy.	Zachowania	realnych	użytkowników 

pozwalają	podjąć	decyzję,	czy	warto	dalej	angażować	zasoby	w	danym	obszarze.	Dzięki	e-commerce	

wiedzę	tę	zdobywamy	niższym	kosztem	w	porównaniu	do	handlu	tradycyjnego.	Gdy	dany	rynek	nie	

jest	jeszcze	gotowy	na	naszą	ofertę,	możemy	łatwo	się	z	niego	wycofać,	zachowując	jednocześnie	

podstawę	do	powrotu	na	niego	za	kilka	lat.	Jednocześnie	międzynarodowa	platforma	pozwala	połą-

czyć	wysoki	poziom	kastomizacji	e-sklepu	do	potrzeb	konkretnego	rynku	z	produktywnym	wykorzysta-

niem	globalnych	doświadczeń	firmy.	



87

Inspiracja: Inter Cars

Inter	Cars	w	krótkim	czasie	z	firmy	rodzinnej	stał	się	istotnym	graczem	na	arenie	międzynarodowej: 

40%	sprzedaży	jest	realizowane	na	8	rynkach	międzynarodowych,	a	firma	zajmuje	2.	miejsce	w	Europie	

w	dystrybucji	części	samochodowych	(zarówno	dla	samochodów	osobowych,	jak	i	ciężarowych). 

Dziś	stawia	sobie	za	cel	zdobycie	rynków	zagranicznych	oraz	umacnianie	pozycji	lidera	w	Polsce.

Jednolita,	skalowalna	platforma	e-commerce	stanowi	dla	Inter	Cars	narzędzie	międzynarodowej	

ekspansji	biznesu.	Pozwala	nie	tylko	optymalizować	koszty	utrzymania	systemu,	ale	także	przyspiesza	

wprowadzanie	nowych	rozwiązań	na	kolejne	rynki	oraz	stanowi	doskonałą	bazę	dla	innowacji,	takich	

jak	modele	B2C	i	B2B2C. 

 

ZobacZ case study

Podsumowanie

Wyzwania	związane	z	handlem	międzynarodowym,	jakie	spotyka	przedsiębiorca,	który	decyduje	się	

na	ekspansję,	nie	powstrzymują	przed	sięganiem	po	rozwiązania	cross	border	e-commerce.	Co	roku	

wartość	handlu	transgranicznego	w	internecie	rośnie	o	27	%101.	Ekspansja	wiąże	się	z	wieloma	bariera-

mi	wejścia	na	nowe	rynki,	warto	więc	korzystać	z	doświadczeń	firm,	które	z	sukcesem	wdrożyły	swoje	

międzynarodowe	platformy	i	dziś	prosperują	lepiej	niż	kiedykolwiek.

https://www.e-point.pl/case-studies/b2b-e-commerce-dla-inter-cars-system-do-podboju-rynkow-europejskich
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Wyzwanie #2.	Wypracowanie	modelu	B2B2C

Skończyły	się	czasy,	gdy	modele	B2B	i	B2C	funkcjonowały	oddzielnie.	Coraz	częściej	firmy	stosują	je	

równolegle,	adresując	swoją	ofertę	zarówno	do	klienta	końcowego,	jak	i	do	partnera	czy	dystrybutora.	

Producenci	wychodzą	naprzeciw	potrzebom	klientów	ostatecznych,	którzy	szukają	informacji	o	pro-

duktach	i	opinii	w	internecie	oraz	są	coraz	bardziej	samodzielni	w	procesie	zakupowym.	 

Ten	model	nazywa	się	B2B2C	(Business-to-Business-to-Consumer,	czasem	używa	się	też	pojęć	B2X	lub	

B2E,	Business-to-Everyone).	

Nowa ścieżka zakupowa klienta końcowego

Producenci	i	dystrybutorzy,	którzy	dotąd	funkcjonowali	w	czystym	modelu	B2B,	dostrzegają,	że	klienci	

ostateczni	robią	dziś	dogłębny	research	przed	kontaktem	ze	sprzedawcą.	Nim	wybiorą	się	do	marke-

tu	budowlanego	po	parkiet,	przestudiują	parametry	i	opinie	innych	użytkowników.	Nim	wybiorą	się	do	

salonu	po	nowe	okna,	poczytają	o	tym,	jakie	najlepiej	wybrać.	Nic	dziwnego	-	dzięki	globalnemu,	szyb-

kiemu	i	łatwemu	dostępowi	do	internetu	pozyskiwanie	takich	informacji	jest	proste	i	tanie,	a	przez	to	na	

stałe	weszło	do	nawyków	konsumentów.

Producenci	i	dystrybutorzy	reagują	na	ten	trend.	Wiedzą,	że	klient	ostateczny	trafi	na	ich	stronę	www,	

więc	dbają	o	to,	by	znalazł	tam	potrzebne	informacje.	Dopasowują	język	i	formę	przekazu	do	odbior-

cy-laika	i	wiedzą,	że	to	na	nich	spoczywa	obowiązek	edukacji	konsumenta	i	wsparcia	go	w	wyborze	

najlepszej	opcji.	Często	tacy	klienci	-	dobrze	poinformowani	i	bardzo	samodzielni	-	chcą	nawet	kupić	

produkt	bezpośrednio	od	niego:	są	już	zdecydowani.	

Ta	sytuacja	oznacza	z	jednej	strony	wyzwanie	-	konieczność	wypracowywania	nowych	modeli	bizne-

sowych,	które	łączą	komunikację	do	B2B	i	B2C,	uwzględniają	nowe	zwyczaje	zakupowe	-	ale	i	szansę 

na	znalezienie	rozwiązań	innowacyjnych.	Jak	może	wyglądać	w	praktyce	B2B2C?	

Model 1. Producent wspiera marketing partnerów biznesowych

Wiedząc,	że	klienci	końcowi	będą	przeglądać	ofertę	na	jego	stronie	www,	przygotowuje	materiały 

i	narzędzia,	które	napędzają	sprzedaż	u	partnerów	biznesowych.	Często	to	właśnie	producent	bierze	

na	siebie	ciężar	związany	z	marketingiem	i	edukacją	klienta.	Przyciąga	go	na	swoją	stronę	www	warto-

ściowymi	treściami,	by	potem	pozyskane	w	ten	sposób	osoby	zainteresowane	skierować	do	konkret-

nego	sklepu	czy	partnera.	Producent	może	więc	na	stronie	www	oferować	klientom	końcowym	przy-

datną	wiedzę,	a	potem	przekazać	leady	partnerowi	biznesowemu	lub	wskazać	klientowi,	gdzie	znajduje	

się	najbliższy	salon,	w	którym	można	sfinalizować	transakcję.
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Takim	działaniem	jest	też	przygotowywanie	przez	dystrybutora	rozwiązań	marketingowych	adreso-

wanych	do	klienta	końcowego,	które	udostępnia	swoim	partnerom	biznesowym,	którzy	często	-	jako	

mniejsze	podmioty	o	ograniczonym	budżecie	-	nie	mają	środków	na	tego	typu	inwestycje.

Model 2. Dostarczanie narzędzi dla partnerów biznesowych

Choć	klienci	lubią	szukać	informacji	oraz	kupować	online,	czasem	kluczowe	znaczenie	ma	kontakt 

z	drugim	człowiekiem	-	konsultantem,	stolarzem,	architektem,	sprzedawcą,	projektantem	czy	doradcą.	

Partnerzy	biznesowi	sprzedają	swoją	wiedzą,	doświadczeniem,	zaufaniem	i	empatią	w	stosunku	do	

klientów	końcowych.	Dlatego	warto	dostarczyć	im	narzędzia,	które	pomogą	im	jeszcze	lepiej	wykony-

wać	ich	pracę.	Należą	do	nich:

•	 różnego	rodzaju	kreatory	i	konfiguratory,	które	pozwalają	przygotować	dla	klientów	ostatecznych	

wizualizacje	czy	wyceny,

•	 narzędzia	do	komunikacji	i	umawiania	spotkań,

•	 materiały	edukacyjne	dla	partnerów	biznesowych.

Dzięki	temu	producenci	czy	dystrybutorzy	dostarczają	realną	wartość	klientom	biznesowym	przez	to,	

że	pomagają	im	skupić	się	na	ich	klientach	-	czyli	ostatecznych	odbiorcach.	

"Na rynku zachodnim obserwujemy innowacyjne pomysły dystrybutorów z naszej branży i wycho-

dzenie poza klasyczny model współpracy. Coraz częściej dostarczają swoim klientom biznesowym 

przydatne narzędzia czy aplikacje do rozwoju ich firm, wspierając ich w ten sposób w wielu aspek-

tach ich działalności. Wynika to m.in. z faktu, że wg badań ok. 60% biznesów gastronomicznych upada 

w pierwszym roku od założenia, a większości z istniejących na rynku podmiotów ma za małą skalę 

i możliwości, aby tworzyć pod siebie gotowe rozwiązania.

Nie jest to też ich podstawową działalnością. Wówczas dystrybutorzy dysponujący większymi zaso-

bami mogą wesprzeć swoich klientów przez udostępnianie im praktycznych rozwiązań - np. aplikacji 

do rezerwowania stolików, czy przyjmowania zamówień online".

Wypowiedź ekspercka

Józef Kostecki 
Dyrektor	ds.	Zarządzania	Projektami 
i	Procesami,	Iglotex
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Model 3. Włączenie usługi do produktu

Często	zakup	produktu	wiąże	się	z	usługą:	wniesieniem,	montażem,	konsultacją,	przeszkoleniem,	utrzy-

maniem.	Dlatego	niektórzy	producenci	decydują	się	na	uwzględnienie	tych	usług	w	swojej	ofercie	

-	dzięki	temu	jednocześnie	przywiązują	klienta	do	swojej	marki	oraz	generują	przychód	dla	swoich	

partnerów	biznesowych.	

Inspiracja: Howdens Joinery

Przykładem	może	być	firma	Howdens	Joinery,	która	z	założenia	działa	w	modelu	B2B	i	nie	obsługuje	

klientów	detalicznych.	Jednak	udostępnia	dla	nich	darmową	usługę	projektowania	–	klient	końcowy	

kontaktuje	się	z	najbliższym	składem	Howdens	i	tam	umawia	termin	spotkania.	Następnie	projektant	

robi	pomiary	pomieszczenia	i	dobiera	produkty	z	oferty	Howdens.	Projekty	(wizualizacje,	widoki	3D,	

wideo	spacer	oraz	panoramiczny	widok	360°)	są	dostępne	w	serwisie	online.	W	procesie	może	także	

uczestniczyć	stolarz	wybrany	przez	klienta.

Howdens	nie	tylko	więc	dostarcza	produkty,	ale	łączy	klienta	końcowego	z	projektantem,	tym	samym	

oszczędzając	mu	długich	poszukiwań.	Fachowcom	zaś,	swoim	partnerom	biznesowym,	nie	tylko	za-

pewnia	klientów,	ale	i	dostarcza	praktyczne	narzędzia	do	komunikacji	z	klientem.
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Model 4. Sklep internetowy adresowany do klientów B2C 
jako czysto wizerunkowy

Internet	ułatwia	producentom	wejście	w	model	sprzedaży	bezpośrednio	do	klienta	końcowego.	Skoro	

i	tak	szuka	on	informacji	w	sieci	i	zagląda	na	stronę	www	producenta,	to	czemu	nie	umożliwić	mu	od	

razu	złożenia	zamówienia?	Tym	bardziej,	że	dzięki	temu	możemy	wykorzystać	aktualny	impuls	zakupo-

wy	-	teraz,	kiedy	konsument	jest	zainteresowany	i	ma	motywację	do	wydania	pieniędzy.	Ale	czy	w	ten	

sposób	-	pozwalając	klientom	kupować	bez	pośredników	-	nie	zagrażają	swoim	relacjom	z	partnerom	

biznesowym?	Czy	nie	obniżają	ich	zysków?	

Producenci	rozwiązują	ten	problem	na	różne	sposoby.	Niektórzy	prowadzą	sklep	internetowy,	który	nie	

ma	celów	sprzedażowych,	ale	wizerunkowe.	Ma	ułatwić	konsumentom	nawigację	po	produktach	oraz	

wykorzystać	potencjał	impulsów	zakupowych,	ale	nie	prowadzi	się	w	nim	agresywnych	działań	napę-

dzających	sprzedaż	(np.	dużych	zniżek,	dzięki	którym	kupowanie	u	producenta	opłacałoby	się	klientom	

bardziej	niż	zakup	u	partnera).	Dzięki	temu	partnerzy	nie	czują	się	zagrożeni	przez	działania	producenta	

online.	Szczególnie,	jeśli	producent	dodatkowo	zamieszcza	na	stronie	produktu	wskazówkę,	gdzie	klient	

końcowy	może	dany	produkt	kupić	i	linkuje	do	partnerów.	

"Widzę w naszej branży dwa mocne trendy. Pierwszy to ścisła współpraca między partnerem handlowym 

a dealerem. Polega na tym, że producent proponuje pomysł na rozwój lokalnego biznesu dealera: rozbu-

dowę portfolio, dodatkowe usługi, które może oferować, by podnieść swoją marżę i zwiększyć konwersję. 

W drugim modelu współpracy producent bierze na siebie te elementy, które dla dealerów z wielu powo-

dów są niewygodne lub nie mają zasobów na właściwe ich zaadresowanie. Na przykład producent rozbu-

dowuje obszar obsługowy, by dealer mógł skupić się jedynie na kontakcie z klientem i sprzedaży, 

a cała obsługa (związana z zamówieniem, komunikacją, przygotowaniem indywidualnego projektu, etc.) 

jest już po stronie producenta. Rozwijają się też call-centres czy innego rodzaju narzędzia szybkiego kon-

taktu z potencjalnym dealerem-sprzedawcą. Pierwszy model opiera się na relacjach długofalowych, 

a drugi na szybkiej sprzedaży, gdzie dealer jest szybkim pośrednikiem. Widać też, że w naszej branży poja-

wiają się narzędzia i techniki sprzedażowe z branży FMCG".

Wypowiedź ekspercka

Magdalena Cedro-Czubaj 
Dyrektor	Marketingu,	Oknoplast
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Model 5. Testowanie e-commerce na nowych rynkach

Jeśli	producent	ma	już	zbudowaną	sieć	relacji	ze	swoimi	partnerami	i	ustalony	tryb	współpracy,	zmia-

na	tego	może	być	zbyt	ryzykowna.	Dlatego	niektórzy	decydują	się	na	uruchamianie	innego	modelu	

na	nowych	rynkach,	gdzie	nie	ma	jeszcze	stworzonej	sieci	relacji	partnerskich.	Sprzyja	to	testowaniu	

nowych	rozwiązań.	Sprzedaż	w	nowym	kraju	jedynie	w	kanale	online	jest	też	świetnym	sposobem	na	

wysondowanie	nowego	rynku	niższym	kosztem,	bez	konieczności	budowania	tam	obecności	fizycznej.	

Podsumowanie

Klienci	końcowi	chcą	coraz	więcej	wiedzieć	o	produktach,	które	kupują	(a	więc	odwiedzają	strony 

producentów,	nawet	jeśli	to	nie	od	nich	bezpośrednio	kupują	towar),	czasem	zaś,	motywowani	wygodą,	

chcą	wybrać	produkt	w	pakiecie	z	usługą.	Stąd	bierze	się	rosnąca	popularność	modelu	B2B2C:	firmy	

chcą	być	gotowe	na	obsługę	klienta	w	każdym	trybie,	w	zależności	od	jego	potrzeb.	Według	badań	

Econsultancy,	ilość	producentów,	którzy	zmienili	model	biznesowy	i	zaczęli	kierować	swoją	ofertę	nie	

tylko	do	klientów	biznesowych,	ale	i	detalicznych	(słowem,	przeszli	na	B2B2C)	wzrosła	o	71%.	Podobnie	

widać	trend	biznesów	retailowych,	które	wchodzą	na	rynek	B2B:	wierzą,	że	partnerzy	biznesowi	mogą	

dodać	znaczącą	wartość	dla	klienta	końcowego.
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przySzłOść
zaKUpóW B2B
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Jak	według	Pani/Pana	zmieni	się	proces	zakupowy	w	B2B	
w	ciągu	najbliższych	3	lat? 
Takie pytanie zadaliśmy ankietowanym. Oto odpowiedzi:

•	 Uważam,	że	skala	nabywania	rzeczy	drogą	online	będzie	rosła.

•	 Powstanie	połączenie	systemów	ERP	dostawców	z	odbiorcami,	dające	możliwość	monitorowania	

stanów	magazynowych	dostawców	oraz	statusów	zamówienia	w	pełni	zautomatyzowany	sposób.	

•	 Zamówienia	będą	składane	automatycznie	na	podstawie	przypisanych	minimalnych 

i	maksymalnych	ilości	magazynowych	oraz	analizy	płynności	towarów	przez	algorytmy.

•	 Klienci	większą	część	pracy	będą	wykonywać	samodzielnie,	weryfikując	informacje	dostępne 

w	internecie.	Kiedyś	potrzebny	był	REP,	żeby	przedstawić	podstawowe	informacje.

•	 Proces	zakupowy	na	rynku	B2B	będzie	w	pełni	zautomatyzowany	z	wykorzystaniem	systemów	IT,	

gdzie	sprzedawca	będzie	pełnił	rolę	asystenta	przy	wyborze	asortymentu.

•	 Rynek	zmieni	się	w	kierunku	kontaktu	bezpośredniego,	relacyjnego	w	ważnych,	dużych	sprawach.	

Kontakt	bezosobowy	(internet,	aplikacje)	będzie	mniej	ważny.

•	 Rynek	będzie	bardziej	dostosowany	do	potrzeb	klienta,	szybszy,	uniwersalny	i	pozwalający	zaosz-

czędzić	czas	kupującego	i	sprzedającego.	Pozwoli	też	uporządkować	procesy	sprzedażowe.

•	 Mimo	wszelkich	przesłanek	sądzę,	że	sprzedaż	B2B	powróci	do	utrzymywania	bezpośrednich	relacji	

przez	cały	proces	sprzedaży.

•	 Uważam,	że	wzrośnie	%	zakupów	przez	Internet,	gdyż	daje	to	oszczędność	czasu	i	pieniędzy.

•	 Będzie	można	skorzystać	z	bardziej	zindywidualizowanych	ofert.

•	 Przesunie	się	ciężar	w	stronę	internetu.	Będzie	więcej	narzędzi	analogicznych	do	współczesnego	

B2C.

•	 Myślę,	że	dzięki	wykorzystaniu	internetu,	oferta	będzie	dostępna	dla	klienta	wtedy,	kiedy	ten	jej 

potrzebuje.	Wzrośnie	znaczenie	marketingu	B2B	vs	cold	calling.

•	 Klienci	coraz	częściej	pytają	o	platformy	zakupowe,	które	można	zintegrować	z	ich	systemem. 

Kontrahenci	szukają	automatyzacji	procesów	ze	względów	logistycznych	oraz	personalnych.

•	 Będzie	wyższy	standard	obsługi,	coraz	prostsze	sposoby	płatności,	większa	personalizacja.

•	 Poprzez	narastającą	konkurencyjność,	podmioty	w	sektorze	B2B	zrozumieją,	jak	ważna	jest	obsługa	

posprzedażowa	oraz	że	prawdziwe	wyzwanie	i	trudność	w	sprzedaży	zacznie	się	po	sfinalizowaniu	

transakcji	-	w	procesie	zatrzymania	klienta.

•	 Wzrośnie	średnia	wartość	kontaktu,	w	który	musi	być	zaangażowany	handlowiec.
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63%
6%

32%

24%

20%

18%

Wykres	28: 
Jak	Pani/Pan	uważa,	jaka	część	zakupów	dla	
Pani/Pana	firmy	będzie	dokonywana	przez	
Internet	w	ciągu	następnych	3	lat?	Proces	
zakupowy	w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	
Raport	2018	N=71,	przedstawiciele	rynku	B2B

całość (100%)

99-75%

74-50%

49-25%

< 25%

Rynek	e-commerce	prężnie	się	rozwija,	również	jeżeli	chodzi	o	e-zakupy	w	obszarze	B2B.	62%	badanych	

uważa,	że	ponad	połowa	produktów	czy	usług	będzie	kupowana	w	sieci.	32%	badanych	wskazuje,	że	

udział	e-zakupów	firmowych	będzie	wahał	się	między	50-74%,	natomiast	co	4.	wskazuje	już	przedział	

75-99%.
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W	jaki	sposób	Pani/Pana	firma	przygotowuje	się	na	zmiany?
•	 Wprowadzamy	kody	EAN	dla	wszystkich	sprzedawanych	produktów,	namawiamy	naszych	dostaw-

ców	do	kodowania	wszystkich	artykułów	kodami	kreskowymi	EAN.	Wprowadzamy	elektroniczne	

zamówienia,	przypisujemy	stany	„min”	i	„max”	dla	wszystkich	pozycji	magazynowych.	Opracowuje-

my	automatyczne	raporty	analizujące	rotację	towarów.

•	 Moja	firma	od	początku	istnienia	jest	świadoma,	jak	ważna	jest	dbałość	o	potrzeby	klienta	w	czasie	

możliwym	najszybszym,	przez	cały	czas	trwania	wykupionej	przez	niego	subskrypcji.	Cały	czas	da-

jemy	Klientom	do	zrozumienia,	że	jesteśmy	otwarci	na	dialog	w	celu	modyfikowania	sprzedawanej	

aplikacji	pod	ich	ruchome	potrzeby.	Wprowadzając	te	zmiany,	budujemy	zaufania	Klientów	i	świa-

domość,	że	nasze	słowa	kierowane	do	nich	nie	są	"rzucane	na	wiatr”.

•	 Wdrażamy	rozwiązania	informatyczne,	rozwijając	odpowiednio	stronę	internetową.

•	 Szkolimy	ludzi	w	zakresie	nowych	technologii.

•	 Śledzimy	nowinki,	przyglądamy	się	ich	skuteczności,	śledzimy,	jak	procesy	działają	u	innych.

•	 Aktualizujemy	ofertę	na	stronie	internetowej,	maksymalnie	wysoko	pozycjonujemy	strony	z	ofertą.

•	 Bardziej	stawiamy	na	internetową	sprzedaż,	kupno	i	komunikację.

•	 Automatyzujemy	i	digitalizujemy,	co	tylko	się	da	:).	Zaoszczędzimy	w	ten	sposób	czas	i	pieniądze 

na realizację	kolejnych	ciekawych	projektów.

•	 Wdrażamy	kolejne	punkty	styku	z	kontrahentami;	automatyzujemy	typowe	procesy	zakupowe.

•	 Wdrażamy	narzędzia	Marketing	Automation	dla	B2B.

•	 Rozwijamy	systemy,	które	będą	później	przydatne.

•	 Już	przekształcamy	dział	IT	pod	kątem	zmian	w	strukturze	B2B.	To	samo	staramy	się	oferować 

naszym	partnerom	biznesowym.

•	 Odbywamy	szkolenia	wewnętrzne	i	zewnętrzne.

•	 Zwiększamy	kompetencje	kadry	sprzedażowej.

•	 Otwieramy	sprzedaż	internetową.
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MeTOdyKa
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Metoda	badawcza
•	 Niniejszy	raport	powstał	na	podstawie	badania	zrealizowanego	przez	Mobile	Institute	na	grupie	

145	odpowiedzi	udzielonych	przez	przedstawicieli	firm	różnej	wielkości	oraz	działających	w	różnych	

branżach.	Badanie	zostało	przeprowadzone	z	wykorzystaniem	metody	CAWI	(Computer-Assisted	

Web	Interview).	Dane	zostały	zebrane	w	okresie	09.08.	-	11.09.2018	roku.	

•	 Badanie	kierowane	było	do	osób	działających	na	rynku	B2B	oraz	dokonujących	zakupów	na	rzecz	

firm.

•	 Ankieta	dystrybuowana	była	w	newsletterach,	mediach	społecznościowych	oraz	wysyłce	ma-

ilowej	do	klientów	i	partnerów	biznesowych	e-point,	Mobile	Institute	oraz	firm	zrzeszonych	w	Izbie	

Gospodarki	Elektronicznej.

•	 Badanie	poprzedzono	wywiadami	pogłębionymi.

•	 Dokładną	strukturę	próby	badawczej	przedstawiliśmy	w	podrozdziale	„Struktura	próby".

•	 W	przygotowaniu	raportu	wspomogli	nas	liczni	eksperci,	m.in.		Anna	Studzińska,	Aneta	Reich-Ripaud,	

Łukasz	Jaślarz,	Rafał	Wierzbicki,	Maciej	Podgórski,	Patrycja	Sass-Staniszewska,	Agnieszka	Węglarz, 

dr	Ewa	Hajduk-Kasprowicz,	Marcin	Wojnowski,	Wojciech	Trusz,	dr	hab.	Tymoteusz	Doligalski, 

Maria	Florczuk,	Magdalena	Cedro-Czubaj,	Olga	Kulmaczewska,	Józef	Kostecki,	Agata	Mazurek-Bąk, 

Tomasz	Skórski.

Struktura	próby

35%

20%

28%

17%

Wykres	29: 
Struktura	próby,	Dokonywanie	zakupów	na 
potrzeby	wewnętrzne	firmy,	Proces	zakupowy 
w	B2B:	wyzwania,	trendy,	inspiracje.	Raport	2018,	
N=145,	przedstawiciele	rynku	B2B

Okazjonalnie

To część moich 
stałych obowiązków

Nie

Nie, ale wiem jak 
wygląda ten proces
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Dział	handlowy/Sprzedaż

PR	&	Marketing

Kadra	zarządzająca/Zarząd

E-commerce

Rozwój	biznesu

IT

Biuro/Administracja

Zaopatrzenie

Logistyka,	Dystrybucja	i	Magazynowanie

Obsługa	klienta

Produkcja

HR/Kadry

Księgowość

Finanse	i	kontroling

Inne

Wykres	31: 
Struktura	próby,	Dział,	N=107

44%

25%

30%

8%

19%

5%

Wykres	30: 
Struktura	próby,	Obszar	działalności,	N=130

Usługodawca

Sprzedawca

Producent

Dystrybutor

Przedstawiciel handlowy

Inne
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17%

14%

10%

7%

7%

17%

10%

7%

7%

17%

Wykres 32 
Struktura	próby,	Branża	Producenci,	N=29

Wykres 33 
Struktura	próby,	Branża	Producenci,	N=29

Meble i wyposażenie wnętrz

IT: software i hardware

Motoryzacja

Odzież

Budownictwo

RTV/AGD/FOTO

Książki, multimedia

Kosmetyki i farmacja

Artykuły spożywcze

Inne

Odzież

IT: software i hardware

RTV/AGD/FOTO

Budownictwo

Meble i wyposażenie wnętrz

Książki, multimedia

Motoryzacja

Kosmetyki i farmacja

Artykuły spożywcze

Sport i turystyka

Inne

22%

13%

9%

9%

9%

22%

17%

13%

9%

9%

4%
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IT: software i hardware

Meble i wyposażenie wnętrz

RTV/AGD/FOTO

Książki, multimedia

21%

13%

16%

21%

13%

5%

13%

13%

Wykres 34 
Struktura	próby,	Branża	Sprzedawcy,	N=38

Wykres 35 
Struktura	próby,	Branża	Przedstawiciele	handlowi,	N=7

43%

14%

29%

14%

IT: software i hardware

Odzież

RTV/AGD/FOTO

Meble i wyposażenie wnętrz

Książki, multimedia

Artykuły dziecięce

Kosmetyki i farmacja

Artykuły spożywcze

Budownictwo

Sport i turystyka

Motoryzacja

Inne

13%

11%

5%

13%
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26%

6%

4%

2%

2%

10%

4%

4%

2%

IT: software i hardware

Artykuły spożywcze

Kosmetyki i farmacja

Meble i wyposażenie wnętrz

Książki, multimedia

Odzież

RTV/AGD/FOTO

Motoryzacja

Budownictwo

Inne 54%

Wykres 36 
Struktura	próby,	Branża	Przedstawiciele	handlowi,	N=7
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Patroni 
 
Patron	honorowy: 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Misją	Polskiej	Agencji	Inwestycji	i	Handlu	(PAIH)	jest	zwiększenie	napływu	bezpośrednich	inwestycji	

zagranicznych	do	kraju	oraz	zasięgu	i	dynamiki	internacjonalizacji	polskich	przedsiębiorstw.	Agen-

cja	wspiera	biznes	w	pokonywaniu	procedur	administracyjnych,	znalezieniu	odpowiedniej	lokalizacji,	

wiarygodnych	partnerów	oraz	dostawców.	Działa	zarówno	w	Polsce,	jak	i	poprzez	Zagraniczne	Biura	

Handlowe	(ZBH)	na	całym	świecie.	Eksperci	ZBH	oferują	szeroki	zakres	obsługi	-	od	analizy	rynku	i	wia-

rygodności	potencjalnego	kontrahenta,	przez	inicjowanie	pierwszych	rozmów	po	organizację	stoisk	

targowych	i	misji	biznesowych.	Ich	nadrzędnym	celem	jest	zmniejszenie	ryzyka	działalności	za	granicą.

PAIH	realizuje	również	programy	ekspansji	na	rynki	perspektywiczne:	Go	China,	Go	Africa,	Go	India,	Go	

ASEAN	oraz	Go	Iran.	

Patron	merytoryczny: 
Polska Izba Gospodarki Elektronicznej 

Misją	Izby	Gospodarki	Elektronicznej	jest	rozwój	polskiej	branży	cyfrowej	poprzez	współpracę,	wymianę	

know-how,	działania	legislacyjne	oraz	silną	i	efektywną	reprezentację	wspólnych	interesów	w	dialogu 

z	instytucjami	polskiej	administracji	rządowej,	Unii	Europejskiej	oraz	organizacjami	pozarządowymi 

w	kraju	i	na	świecie.

Cele Izby Gospodarki Elektronicznej:

•	 reprezentowanie	i	wspieranie	interesów	gospodarczych	firm	związanych	z	rynkiem	gospodarki	

elektronicznej	w	Polsce,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	firm	zrzeszonych	w	Izbie,

•	 rozwój	gospodarki	w	różnych	jej	branżach	w	kraju	i	Europie	dzięki	wykorzystaniu	innowacji 

technologicznych,	informacyjnych	i	komunikacyjnych	(ICT),

•	 wspieranie	przedsiębiorców	(zwłaszcza	małych	i	średnich)	poprzez	dostarczanie	wiedzy 

(know-how)	oraz	rozwiązań	technologicznych,

•	 	wspieranie	społeczeństwa	w	korzystaniu	z	rozwiązań	cyfrowych.
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Patroni Medialni 
 
Magazyn E-commerce

•	 Kompendium	wiedzy	dla	właścicieli	sklepów	internetowych	prezentujące	sprawdzoną	wiedzę 

o strategicznych	obszarach	działania	e-sklepu	–	od	zaplecza	technologicznego,	po	marketing 

i	obsługę	reklamacji.

•	 Praktyczne	czasopismo	szkoleniowe	dla	osób,	które	chcą	pogłębić	swoją	wiedzę	o	e-handlu 

–	artykuły	pełne	skutecznych	wskazówek	i	rozwiązań,	które	z	powodzeniem	można	wdrożyć 

w	każdym	sklepie	internetowym.

•	 Wysokiej	jakości	rzetelna	wiedza	o	e-handlu	w	przystępnej	formie,	którą	cenią	czytelnicy 

–	ćwiczenia,	szablony,	przykłady,	wskazówki,	analizy	przypadków.

•	 Autorzy	–	praktycy	doskonale	znający	rynek	e-commerce,	którzy	na	bazie	własnego	bogatego	

doświadczenia	na	polskim	rynku	pokazują,	jak	prowadzić	skuteczne	działania.

•	 Sprawdzone	instrukcje	działania,	narzędzia	i	rozwiązania,	dzięki	którym	dowiesz	się,	jak	usprawnić	

swój	sklep	internetowy.

Nowa Sprzedaż 

„Nowa Sprzedaż”	to	dwumiesięcznik	skierowany	do	osób	zawodowo	zajmujących	się	sprzedażą	pro-

duktów	i	usług	na	polskim	rynku.	Nasi	czytelnicy	to	dyrektorzy	sprzedaży,	kierownicy	o	różnym	szcze-

blu,	specjaliści	ds.	zakupów,	przedstawiciele	handlowi,	jak	również	właściciele	małych	i	średnich	firm.	

Magazyn	jest	źródłem	inspiracji	i	pomaga	w	systematycznym	pogłębianiu	kompetencji	handlowych,	

kluczowych	z	punktu	widzenia	nowoczesnych	organizacji.	Każde	wydanie	„Nowej	Sprzedaży”	to	aż	100	

stron	rzetelnej	analizy	wybranego	tematu!

Wiedzą	podzielą	się	z	Wami	praktycy,	najlepsi	eksperci	w	swoich	dziedzinach.	Autorzy	na	bazie 

własnego,	bogatego	doświadczenia	na	polskim	rynku	pokazują,	jak krok po kroku prowadzić skuteczne 

działania zmierzające do osiągnięcia najwyższych wskaźników sprzedaży.	W	magazynie	prezentuje-

my	narzędzia,	wskazówki,	skuteczne	techniki	i	rozwiązania,	które	z	powodzeniem	można	wdrożyć 

w	każdej	firmie.
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Wykonanie
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Mobile Institute 
 
Mobile	Institute	to	nowoczesna	firma	badawcza.	Pomagamy	na	co	dzień	firmom	i	markom	budować	

pozytywne	doświadczenia	konsumentów	zgodnie	z	naszym	motto	„make	your	customers	proud”, 

a	tym	samym	zwiększać	ich	sprzedaż	i	przewagę	rynkową.	Trzymamy	rękę	na	„pulsie	rynku”,	śledząc	

najnowsze	trendy	w	ramach	projektów	badawczych	z	takimi	markami	jak	Allegro,	Visa,	Interia	czy	Izba	

Gospodarki	Elektronicznej.	Wspieramy	menedżerów,	oferując	im	usługę	„data	concierge”,	czyli	zapew-

niając	dostęp	do	najpotrzebniejszych	biznesowo	danych.	Wykorzystujemy	własne	zaawansowane	

technologicznie	narzędzia	badawcze,	w	tym	system	responsywnych	ankiet	elektronicznych,	opinie 

mobi,	panel	raportowy	online	pozwalający	na	dostęp	do	wyników	badań	w	trybie	24/7	oraz	wygodną	

analizę	i	obserwację	trendów.	 

 

Specjalizujemy	się	w:

•	 Badaniach	internautów,	które	realizujemy	zawsze	na	próbach	reprezentatywnych	1000+

•	 Wielokanałowym	monitoringu	opinii	i	satysfakcji	(sklepy	stacjonarne-online-mobile-social	media	

-mailingi-sms’y)

•	 Tworzeniu	i	zarządzaniu	społecznościami	zaangażowanych	klientów	marek	(klubami)	w	ramach	

platformy	brandheroes.club

•	 Opracowywaniu	strategii	biznesowych	opartych	na	danych	i	konsultingu	badawczym

•	 Szkoleniach	firm	w	zakresie	trendów	rynkowych	i	zachowań	konsumenckich

•	 Obsłudze	informacyjnej	menedżerów	„data	concierge"
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e-point SA 
 
e-point	specjalizuje	się	w	projektowaniu,	rozwijaniu	i	wdrażaniu	platform	informatycznych	B2C	i	B2B	dla	
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Jesteśmy	Srebrnym	Partnerem	SAP	w	zakresie	produktów	SAP	Commerce	i	C4C.	Posiadamy	kompe-
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biorstw.	Tworzymy	też	systemy	dedykowane,	szyte	na	miarę	konkretnego	biznesu.	

Zaufali nam:

Czy chcesz do nich dołączyć? Skontaktuj się z nami:

Wawrzyniec Hyska 
Business	Development	Director 
wawrzyniec.hyska@e-point.pl 

+48	510	059	127

Magdalena Słomka 
New	Business	Developer 

magdalena.slomka@e-point.pl 
+48	695	050	049		
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