RYNEK E-COMMERCE
W BELGII

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym opisem rynku ecommerce przygotowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.
Tym razem opisujemy rynek e-commerce w Belgii.

POPULACJA
POPULACJA BELGII:

DOSTĘP DO INTERNETU:

ROBI ZAKUPY ONLINE:

11,56 mln ludzi

[1]

[2]

93% populacji

[3]

80% internautów

ŚREDNIA WARTOŚĆ ZAKUPÓW:

81 €

[4]

E-COMMERCE RYNEK

[9]

Belgia jest 24. największym rynkiem handlu
elektronicznego z przychodami w wysokości 7
miliardów USD w 2020 r., co plasuje ją przed
Arabią Saudyjską i za Norwegią . Przy wzroście
o 27% belgijski rynek handlu elektronicznego
przyczynił się do światowego tempa wzrostu
wynoszącego 29% w 2020 r. Przychody z
handlu elektronicznego nadal rosną. Po
wolnym starcie Belgia jest obecnie jednym z
najszybciej rozwijających się rynków ecommerce na świecie.

E-COMMERCE RYNEK

Poniżej znajduje się wykres indeksu sprzedaży
wysyłkowej według Eurostatu względem grudnia
2019 roku. Widać, że przy pierwszym lockdownie
pandemii COVID-19 rynek belgijski ruszył do
przodu w porównaniu do poprzedniego okresu.

PROGNOZY
8% składana roczna stopa wzrostu (CAGR 20-24)
[11]
rynku e-commerce
Wzrost do 26% w użyciu przelewów bankowych
[13]
przy płatnościach za zakupy (do 2023r.)
Wzrost wyboru portfeli cyfrowych do
[14]
20% udziału w rynku (do 2023r.)

BELGIJSKI KONSUMENT
Belgowie w e-zakupach doceniają przede wszystkim wygodę, rozumianą jako
oszczędność czasu oraz możliwość robienia zakupów całą dobę. Drugim
argumentem jest cena. Musi być niższa niż w sklepach tradycyjnych, bez ukrytych
kosztów dodatkowych, w pełni transparentna. Kolejnym atutem jest dostawa.
Belgowie chcą, aby było naprawdę szybko, najlepiej następnego dnia.
Spora część populacji – około 60% – posługuje się językiem niderlandzkim. Blisko
40% mieszkańców mówi w języku francuskim. Tylko 1% Belgijskiej populacji
posługuje się językiem niemieckim. W Brukseli przeważa język francuski, jednak
adekwatnie do wielu stolic, miasto jest wielojęzyczne. [7]
Belgijskie witryny internetowe dostępne są w wielu wersjach językowych. W
większości przypadków są to języki: francuski, niderlandzki, angielski i niemiecki.
Aby być obecnym na belgijskim rynku e-commerce bez wątpienia należy zawojować
social media. To tam, na portalu Facebook, na Instagramie oraz wykorzystując takie
komunikatory jak Messenger czy What’sApp komunikują się ze sobą użytkownicy i
[8]
kupujący, polecając produkty, e-sklepy, ratingując je i nierzadko krytykując.

NAJPOPULARNIEJSZE BRANŻE

Moda (31%)

Elektronika
i Media (23%)

Meble i
AGD (15%)

[3]

Zabawki i
Hobby (20%)

Żywność
i higiena osobista (11%)

GRACZE RYNKOWI

[10]

Bol.com
Coolblue.nl
Apple.com

Vandenborre.be
Zalando.pl

METODY PŁATNOŚCI

Bancontact

karta
kredytowa

[6]

płatność
za pobraniem

Klienci belgijscy uwielbiają korzystać z lokalnej metody
płatności Bancard lub karty kredytowej, gdy muszą zapłacić za
zakupy online. Badania przeprowadzone przez BeCommerce w
2018 roku pokazują, że Bancontact został wykorzystany do 68%
wszystkich zakupów online. Nowsze badanie pokazuje, że
Bancontact był używany w 45% wszystkich zakupów online w
czwartym kwartale 2020 roku. Drugą najpopularniejszą metodą
płatności w Belgii jest karta kredytowa.

METODY DOSTAWY
BPost
DHL
PostNL

[5]

E-COMMERCE
PODSUMOWANIE
Konieczność dostosowania oferty do lokalnych
przepisów, kultury i w dwóch językach
(francuskim i niderlandzkim), w połączeniu z
niewielką populacją, sprawiają, że Belgia jest
nieco
trudniejszym
rynkiem
dla
osób
wchodzących do dywizji e-commerce UE. [9]
Ten kraj jest stosunkowo małą areną ecommerce w porównaniu z europejskimi
gigantami zakupów online, takimi jak Wielka
Brytania i Niemcy. Niemniej jednak zakupy
online rosną z roku na rok, napędzane solidną
[15]
infrastrukturą cyfrową.
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