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B2B E-COMMERCE TO W TYM MOMENCIE NAJBARDZIEJ DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ WRĘCZ GAŁĄŹ

GOSPODARKI. WEDŁUG RAPORTU GARTNERA “FUTURE OF SALES 2025” ZA KILKA LAT AŻ 80 PROC. TRANSAKCJI B2B
BĘDZIE REALIZOWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU E-COMMERCE. TEJ DYNAMICE MUSZĄ SPROSTAĆ FIRMY BARDZO

CZĘSTO PRACUJĄCE W TZW. TRADYCYJNYM MODELU SPRZEDAŻY. PANDEMIA OCZYWIŚCIE SPOWODOWAŁA OGROMNY
PRZEŁOM W OPERACYJNEJ PRACY FIRM I WRĘCZ ZMUSIŁA DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ OPARTYCH O NOWE

TECHNOLOGIE.
 

NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM JEST OCZEKIWANE SZYBKIE TEMPO WPROWADZANIA ZMIAN I BRAK
WYKWALIFIKOWANYCH KADR W ZAKRESIE E-COMMERCE. TO WŁAŚNIE ASPEKT EDUKACJI PRZYŚWIECA PRZEDE
WSZYSTKIM PRACY W RAMACH GRUPY MERYTORYCZNEJ B2B E-COMMERCE. TA PUBLIKACJA POWSTAŁA DZIĘKI

ZANGAŻOWANIU I WIEDZY WYNIESIONEJ Z PRAKTYKI EKSPERTÓW E-IZBY ORAZ OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU
LIDERA ZESPOŁU CONTENTOWEGO PIOTRA TRUSZKOWSKIEGO. ZAKRES MERYTORYCZNY TEGO PORADNIKA POKRYWA

KLUCZOWE OBSZARY WIEDZY POTRZEBNE PRZY WDRAŻANIU I OPTYMALIZACJI STRATEGII TRANSFORMACJI CYFROWEJ,
KTÓRA DZIEJE SIĘ NA NASZYCH OCZACH. CZYTAJĄC TEN PORADNIK DOWIECIE SIĘ JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ

PROJEKTAMI E-COMMERCE, JAKICH KOMPETENCJI POTRZEBUJECIE, JAK PODEJŚĆ DO TWORZENIA NOWOCZESNEJ
KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W KANAŁACH INTERNETOWYCH, CZYM JEST OMNICHANNEL W B2B I JAK

ZAPROJEKTOWAĆ I WDROŻYĆ ADEKWATNĄ ARCHITEKTURĘ IT I WIELE INNYCH TEMATÓW. 
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S P I S  T R E Ś C I
 Co to jest B2B e-commerce? Wielkość segmentu, perspektywy wzrostu, główne trendy. - Katarzyna Zajchowska, Unity Group
 Czy B2B e-commerce jest mi potrzebny? Zdefiniowanie celów organizacji sprzedażowej. Platforma B2B omnichannel. - Justyna Skorupska, Accenture SONG
 Kim jest mój klient B2B? Jakie są jego zachowania i potrzeby? Czym się różni od klienta B2C? Co to jest Buyer Persona i jak ją opracować? - Jędrzej Łapacz, Unity
Group
 Co stanowi największe bariery we wdrażaniu cyfrowej transformacji? Jakie rozwiązania i taktyki wdrożyć, aby mimo przeszkód skutecznie realizować projekty cyfrowej
zmiany? - Ewa Bednarz, Sente 
 Wartościowy content B2B. Jak się wyróżnić i skutecznie pozyskać uwagę klienta biznesowego? - Marta Ostrowska, Media4U
 Marketing i komunikacja. - Barbara Matkowska-Włosek, TIM S.A.
 Co powinno zostać w organizacji, a co można outsourcować? Czego wymagać od podwykonawców? - Konrad Wąsiel, Allegro
 Rola marketplace w B2B e-commerce. - Piotr Truszkowski, Allegro
 Cloud i cyberbezpieczeństwo - rola w architekturze e-commerce b2b. - Ryszard Łach, Unity Group
 Podstawy prawa e-handlu. O czym należy pamiętać przy sprzedaży B2B? - Witold Chomiczewski, e-Izba, dr. Katarzyna Szepelak, Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy
 Płatności i finansowanie w e-commerce. - Ewa Kraińska, Allegro
 W jaki sposób zbudować i zintegrować dział eCommerce w strukturach firmy? - Jakub Gierszyszyński, Melissa Sp. z o.o.
 Efektywne zarządzanie projektem wdrożeniowym w eCommerce. - Jacek Szwankowski, Accenture SONG
 Jakie role i kompetencje są wymagane w B2B e-commerce? - Cezary Brzozowski, Komfort S.A.
 Strategiczne podejście do uruchomienia kanału e-commerce B2B. - Artur Piekarczyk, ONE
 Omnichannel w B2B – wzmocnienie a nie kanibalizacja. - Artur Piekarczyk, ONE
 Dojrzała architektura aplikacji B2B - jak się do niej migrować ze świata w obecnym stanie? - Paweł Łancewicz, Mateusz Skowron, Unity Group
 Rozwój zwinnych kompetencji projektowych - niezbędny element adopcji do turbulentnego świata postCovid. - Karolina Kaczor, Unity Group
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E-COMMERCE B2B –  WIELKOŚĆ
SEGMENTU, PERSPEKTYWY

ROZWOJU I  TRENDY

KATARZYNA ZAJCHOWSKA, UNITY GROUP
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Rozwój sprzedaży w internecie to przyszłość każdej firmy prowadzącej procesy handlowe. Analitycy Gartner przewidują, że do 2025 roku
ponad 80% interakcji B2B zachodzić będzie właśnie poprzez kanały cyfrowe! Jak rozwija się e-commerce B2B w Polsce i na świecie, jak
szacowana jest wielkość tego segmentu oraz jakie trendy wpływają na jego ukształtowanie?

E-commerce B2B to transakcje realizowane między przedsiębiorstwami poprzez internetowe platformy handlowe (platformy
sprzedażowe, sklepy internetowe B2B) lub inne kanały sprzedaży, takie jak platformy marketplace (np. Allegro czy Amazon).
Właścicielami platform handlowych są zarówno producenci, jak i dystrybutorzy – a ich klientami, wszystkie podmioty B2B, które chcą
zawrzeć transakcje zakupu. Platformy handlowe B2B umożliwiają sprzedaż hurtową i mogą, ale nie muszą być ogólnodostępne.
E-commerce dla biznesu ma różne oblicza. Platformy B2B służą do sprzedaży lub zakupów produktów pozwalających na codzienne
funkcjonowanie danej firmy (np. wyposażenie biura), do realizacji transakcji związanych z zakupem towarów do redystrybucji (np.
hurtownia internetowa), czy też tych najbardziej złożonych, niezbędnych do procesu produkcji (np. podzespoły, elementy
wyposażenia maszyn itp.).

CZYM JEST E-COMMERCE B2B?
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 Różnorodność biznesowa B2B sprawia, że każda z firm wymaga odmiennej strategii cyfrowej transformacji handlu
(ang. commerce transformation). Cyfrowa transformacja handlu to holistyczny proces zmiany sprzedaży i obsługi
klienta – obejmujący modyfikację modelu biznesowego, sposobu działania wewnątrz firmy, zarządzania, aż po
współpracę z klientami i dostawcami – przy wykorzystaniu pojawiających się innowacji technologicznych. 

Platforma B2B staje się uniwersalnym narzędziem do pracy – realizowana jest przez nią obsługa procesów zarówno w
kanale online, jak i offline. Pracownicy działu sprzedaży chcą pracować na jednym narzędziu, które łączy w sobie panel
handlowca i katalog produktowy, CRM oraz e-commerce. Wpływa to na ewolucję funkcjonalną platform B2B, coraz
większą otwartość na integrację (np. z systemem CRM) i fakt, że jako system IT przestaje być tylko frontową aplikacją
- kanałem sprzedaży, a zaczyna odgrywać rolę systemu obsługującego procesy sprzedaży w wewnętrznej
architekturze IT.
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W polskim segmencie B2B ponad 90% spółek to firmy krajowe i nastawione na sprzedaż lokalną, a ich funkcjonowanie jeszcze niedawno
kojarzone było z rozbudowaną strukturą handlową, sprzedażą opartą na fizycznej obecności handlowca i złożonym procesem decyzyjnym. To
tylko pozory - inaczej bowiem wygląda sytuacja polskich firm w praktyce. Jak wynika z raportu 
„E-commerce B2B – biznes w sieci”, w pierwszej połowie 2021:
         już 86% firm posiadało własną platformę sprzedażową lub sklep internetowy,
         31% prowadziło sprzedaż poprzez platformy marketplace,
          21% firm korzystało z systemów pozwalających na wymianę informacji biznesowych w firmie (EDI).
Jak wynika z badań McKinsey, e-commerce oceniany jest jako najbardziej efektywny kanał sprzedaży – wskazuje na niego 32% badanych
(wzrost z 22% na początku 2021), przy czym sprzedaż bezpośrednia została wskazana przez 23% respondentów (spadek z 27% w lutym 2021).
Co więcej, firmy B2B po raz pierwszy wskazują e-commerce, a nie sprzedaż bezpośrednią, jako kanał preferowany do transakcji B2B, pomimo,
że większość restrykcji związanych z COVID-19 zostało zniesionych.

86% FIRM JUŻ  SPRZEDAJE POPRZEZ SWOJE PLATFORMY

Pandemię nazwać możemy katalizatorem zmian – sprawiła, że wiele firm przyspieszyło wdrożenie e-commerce lub procesu transformacji
cyfrowej, który był już wcześniej w firmie planowany. Pandemia potwierdziła również, że sprzedaż online jest możliwa niemal w każdej branży.
57% badanych firm odnotowało wpływ pandemii na digitalizację sprzedaży, jednak nie określiło pandemii jako głównego powodu do
wprowadzania nowych rozwiązań. Takimi powodami były bowiem przede wszystkim: chęć podniesienia efektywności działania firmy (51%),
zmiany zachowań konsumentów na rynku (48%), a także poprawa rentowności firmy (30%). Bezpośrednio na pandemię wskazało jedynie 26%
badanych firm.

PANDEMIA PRZYSPIESZYŁA DIGITALIZACJĘ  HANDLU
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Spośród firm, które nie posiadały jeszcze rozwiązań e-commerce, niemal 40% z nich planuje je wdrożyć - z czego ponad połowa
szacowała, że uruchomi sprzedaż w internecie do końca 2021 roku.
W przypadku firm, które już e-commerce posiadały, niemal wszystkie (96%) planowały dalsze inwestycje w celu zwiększenia udziału
tego kanału w przychodach ogółem.

Jeszcze w latach 2017-2019, średnia dynamika e-commerce B2B w Polsce wynosiła średnio 11%. Po wybuchu pandemii rozwój tego
segmentu zdecydowanie przyspieszył i w 2020 roku osiągnął wartość 450 mld zł, co oznaczało wzrost o 35% względem poprzedniego
roku.
W 2021 roku obroty handlu internetowego między firmami szacowane były na 637 mld zł a ich tempo wzrostu przyspieszyło jeszcze
bardziej – do ponad 40%!
Tak duża dynamika wynika z dwóch aspektów:

Światowy rynek e-commerce osiągnął w 2019 roku obroty na poziomie 26,7 bln USD z czego aż 81% tej sprzedaży czyli 21,8 bln USD
dotyczyło e-commerce B2B.

REKORDOWA DYNAMIKA WZROSTU E-COMMERCE B2B W 2021  ROKU
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Na kształtowanie e-commerce B2B zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, największy wpływ ma obecnie zmiana pokoleniowa
i jej konsekwencje, a więc: nasilająca się konsumeryzacja, personalizacja i rosnące oczekiwania wobec doświadczenia
zakupowego. Warto wymienić również takie trendy jak: automatyzacja procesów dzięki wykorzystaniu danych, a także zmiana
modeli biznesowych (np. D2C) oraz rozwój nowych kanałów dystrybucji (platformy marketplace B2B).

TRENDY KSZTAŁTUJĄCE SEGMENT E-COMMERCE B2B

75% globalnej siły nabywczej w 2025 roku stanowić będą Millenialsi, a więc osoby
urodzone w latach 80. i 90. minionego wieku. Oznacza to, że większość decyzji handlowych
podejmowana będzie przez tzw. cyfrowych tubylców (ang. digital native), dla których
internet, e-commerce oraz nowoczesne technologie to norma i codzienność. Ma to bardzo
istotny wpływ na zmianę oczekiwań wobec transakcji B2B. Przykładowo, jak wynika z
danych Gartnera, Millenialsi są o wiele bardziej sceptyczni wobec przedstawicieli
handlowych niż ich poprzednicy. Niemal 45% tych osób (a średnio 33% wszystkich
badanych), woli dokonywać transakcji B2B bez udziału handlowców! Rola zespołu
handlowego ulegnie więc docelowo zmianie – sprzedawcy staną się doradcami klienta,
którzy stanowić będą wsparcie w procesie sprzedaży niezależnie od kanału dystrybucji.

ZMIANA POKOLENIOWA
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Nabywcy B2B coraz częściej
przypominają konsumentów B2C i
oczekują bogatych doświadczeń
zakupowych również w obszarze
biznesowym. Chcą, by transakcje
przebiegały o ile nie komfortowo,
to co najmniej sprawnie i mogły
być przeprowadzane o dowolnej
porze, tak jak w każdym sklepie
internetowym.

KONSUMERYZACJA
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Aż 46% nabywców B2B wskazuje możliwość dostosowania produktu do potrzeb klienta jako najważniejszy czynnik decydujący o zakupie w kanałach
cyfrowych. Personalizacja w B2B dotyczy również procesu sprzedaży. Chodzi między innymi o takie funkcjonalności jak: katalog z możliwością
konfigurowania produktów na podstawie oczekiwań i wcześniejszych zakupów, dostosowania cen i warunków płatności z uwzględnieniem rabatów
handlowych oraz warunków dostaw dostosowanych do wymagań logistycznych klienta. Docelowo każda interakcja nabywcy z platformą sprzedażową
powinna być okazją do poznania jego zwyczajów zakupowych i możliwością nawiązania relacji z dostawcą. Kluczem jest personalizacja treści i
rekomendacje produktowe oparte na prywatnym i firmowym profilu użytkownika, historii zakupów oraz zachowaniu w sklepie, w czasie rzeczywistym.

PERSONALIZACJA I  ROZWÓJ DOŚWIADCZENIA ZAKUPOWEGO

Personalizacja nie byłaby możliwa bez wykorzystania danych zintegrowanych z
wielu systemów firmy. Większa liczba transakcji B2B zawieranych cyfrowo oznacza
dostęp do większej liczby danych dotyczących nie tylko zamówień, ale też
zachowań Klientów i schematów ich postępowania. Gartner przewiduje, że do
2025 roku 60% firm odejdzie od sprzedaży opartej na doświadczeniach i intuicji na
rzecz transakcji w oparciu o dane. W dłuższym horyzoncie czasowym
przewidywana jest pełna automatyzacja procesów zakupowych realizowanych
przez zaawansowane boty, które będą mogły samodzielnie zamawiać towar i
negocjować z dostawcami.

SPRZEDAŻ  W OPARCIU O DANE

Dokładny opis produktu oraz zdjęcia dobrej jakości to elementy
wskazywane przez 50% badanych jako najważniejsze dla klientów
dokonujących zakupów poprzez platformy B2B i mający istotny wpływ
na budowę doświadczenia zakupowego. Sposobem na zapewnienie
ustandaryzowanych i spójnych danych produktowych w każdym
kanale sprzedaży (w tym w sklepie B2B, na platformach marketplace
czy w aplikacji mobilnej) jest system do zarządzania informacjami o
produktach – Product Information Management (PIM).

LEPSZA DOSTĘPNOŚĆ  INFORMACJI O
PRODUKTACH
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D2C to model biznesowy, w którym w procesie sprzedaży między producentami a klientami ostatecznymi, pomijani są pośrednicy. Transformacja
cyfrowa modelu działania producentów umożliwiła skrócenie dystansu do konsumentów – producenci oferują im nie tylko możliwość
bezpośrednich zakupów poprzez e-commerce czy marketplace, ale też prowadzą szersze działania skupione na klientach ostatecznych - budują
markę własną, badają ich preferencję i dostosowują do nich ofertę.
Rozwój D2C został przyspieszony przez pandemię, kiedy to klienci ostateczni zostali odcięci od możliwości zakupów w salonach sprzedaży, a
producenci musieli zmierzyć się z ryzykiem przerwania łańcucha dystrybucji. Rozwój sklepu internetowego stał się wówczas relatywnie szybkim do
wdrożenia sposobem na bezpośrednie dotarcie do Klienta. Jak wynika z raportu Unity Group, systemy e-commerce pod koniec 2020 roku
wdrożone były już przez 55% badanych firm produkcyjnych i 34% firmy handlowe.

SPRZEDAŻ  BEZPOŚREDNIA PRODUCENTÓW DO KONSUMENTÓW (D2C/DIRECT TO
CUSTOMER)

Platformy marketplace zajmują coraz ważniejsze miejsce w strukturach zakupowych dużych firm. Jak wynika z danych globalnych, około 40% budżetu
na zakupy B2B realizowana jest poprzez platformy marketplace, z czego połowa poprzez Amazon Business. W Polsce z biznesowej wersji Allegro
korzysta już około 30% ogółu firm – w ciągu roku liczba sprzedających wzrosła ze 100 do 135 tys. a liczba nabywców – z 40 do 60 tyś. tygodniowo, a
łączna wartość towarów sprzedanych w ramach Allegro Biznes w 2021 roku wzrosła o 65% r/r.

ROZWÓJ SPRZEDAŻY I  ZAKUPÓW POPRZEZ MARKETPLACE
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CZY B2B E-COMMERCE JEST MI
POTRZEBNY? ZDEFINIOWANIE CELÓW

ORGANIZACJI  SPRZEDAŻOWEJ.
PLATFORMA B2B OMNICHANNEL
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Digitalizacja ma miejsce codziennie i w każdej dziedzinie życia. Pandemia dodatkowo przyspieszyła ten proces i to kilkukrotnie,
jednocześnie otwierając przed organizacjami nowe perspektywy rozwoju biznesów. Nie jest zaskoczeniem, że online można
zarówno złożyć zeznanie podatkowe, załatwić sprawy w bankowości elektronicznej, jak też zrobić zakupy. Podobne, a nawet
większe oczekiwania w obszarze digitalizacji, ma branża B2B. 

Chociaż w e-commerce to branża B2C nadal wiedzie prym w nowinkach i innowacjach, to B2B dynamicznie rośnie pod względem
wielkości rynku i poziomu sprzedaży. W 2021 r. globalna sprzedaż online B2B sięgnęła 1,63 bln USD, podczas gdy rynek B2C był
wyceniany na 4,01 bln USD. Głównym motorem dynamicznego wzrostu e-commerce B2B są oczekiwania klientów. Obecnie na
rynku pracy dominują Millenialsi (odpowiadają za około 75% decyzji zakupowych w B2B) i Pokolenie Z, które wyrosły w dobie
Internetu, a ich zwyczaje, zachowania oraz oczekiwania są z nim mocno związane w każdej sferze. To zaś przekłada się na
oczekiwania wobec zakupów w biznesie: 

64% osób podejmujących decyzje zakupowe B2B twierdzi, że całościowe, dobre doświadczenie zakupowe jest ważniejsze niż
cena
44% Millenialsów woli nie wchodzić w interakcje z przedstawicielem handlowym w procesie zakupowym B2B
70% osób odpowiedzialnych za zakupy B2B odpowiedziało, że czuje się komfortowo w całkowicie online procesie zakupu
produktów do kwoty 50 000 USD (na jednorazowy zakup)1 
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Biorąc pod uwagę te kwestie, sprzedaż przez kanały cyfrowe w
branży B2B staje się taką samą koniecznością, jak w przypadku B2C.
Takie podejście stwarza możliwości nie tylko dotarcia do nowych
klientów (rys. 1), ale także usprawnienia procesów sprzedaży i
obsługi. Nie chodzi o samo przeniesienie sprzedaży z obecnych
kanałów do Internetu, ale o spójną strategię wykorzystania tego
kanału jako kolejnego komponentu, który będzie kooperował i
wspierał pozostałe. Działy sprzedaży nie przestają być potrzebne.
Możliwa jest ich reorganizacja i dzięki temu przeznaczenie więcej
czasu na budowanie relacji oraz poznawanie nowych potrzeb
klientów. Dodatkowo możliwości personalizacji, rekomendacji,
automatycznej komunikacji pozwalają na budowanie lepszych
doświadczeń klientów, które jak wiadomo, są głównymi elementami
wpływającymi na wybór dostawcy. Jak obrazuje wykres poniżej (rys.
1), oprócz zwiększenia liczby klientów, firmy były w stanie m.in.
pozytywnie wpłynąć na częstotliwość zakupów (personalizacja,
rekomendacje), zwiększyć asortyment w ofercie (szybsza reakcja na
potrzeby rynku/klientów) czy zwiększyć marżowość (mniejszy koszt
pozyskania klienta/zamówienia w kanale cyfrowym). Warto również
odnotować, że tylko 4% firm nie zauważyło żadnych pozytywnych
efektów rozpoczęcia sprzedaży przez Internet.
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Własny e-commerce (o wyborze własnej platformy opowiemy w rozdziale 6)
Marketplace,
Sprzedaż przez retailerów digitalowych.

Organizacja, która chce prowadzić sprzedaż B2B przez Internet, ma różne możliwości wyboru poprzez:
1.
2.
3.

Oczywiście marketing i sprzedaż produktów B2B i B2C mają inne wyzwania, potrzeby i charakterystykę. Natomiast pojęcie B2B
jest bardzo szerokie i może oznaczać wszelkie produkty oraz usługi adresowane zarówno do jednoosobowych działalności
gospodarczych, jak też dużych korporacji. Dlatego decyzja o otwarciu własnego e-commerce będzie uzależniona od wielu
czynników:
         grupy docelowej,
         rodzaju produktu/usługi,
         wielkości asortymentu i stopnia jego skomplikowania, 
         specyfiki branży, 
         potencjału sprzedaży produktów do nowych grup docelowych dostępnych online,
         nasycenia rynku,
         obecnej struktury kanałów sprzedaży.
Kluczowe są analizy potrzeb, kontekstu rynkowego i możliwości adaptacyjnych, ponieważ własny e-commerce nie zawsze będzie
najlepszym rozwiązaniem. 
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produkty są mocno customizowane (dopasowywanie do indywidualnych potrzeb klienta)/skomplikowane lub wymagają
wsparcia przedstawiciela handlowego w procesie zakupowym,
organizacja sprzedaje bardzo wąską gamę produktów,
grupa docelowa jest bardzo mała i nie ma szans na jej powiększenie w związku ze specyfiką produktu/usługi,
cykl życia produktów jest bardzo długi, klient nie będzie po niego wracać.

W wielu przypadkach wykorzystywanie coraz popularniejszych marketplace’ów skierowanych dla B2B lub zbudowanie sieci
retalerów, którzy sprzedają online, będzie dużo lepszym podejściem, zwłaszcza jeśli:

Prawie połowa organizacji (rys.2), które zdecydowały się wejść w cyfrowy kanał sprzedaży, nie zauważyła żadnych negatywnych
efektów. Najczęściej pojawiające się zagrożenie to wzrost kosztów po stronie IT, co z kolei zwraca uwagę na konieczność dobrych
analiz potrzeb, możliwości, rozwiązań i związanych z nimi kosztów (tab.1). Kolejne negatywne aspekty również odnoszą się do
zwiększenia kosztów, m.in. związanych z marketingiem, promocją czy zatrudnieniem dodatkowych ekspertów wspierających nowy
kanał sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że jest to inwestycja, która w dłuższej perspektywie może przynieść znaczące zyski lub
nawet pozwolić organizacji przetrwać najbliższe lata.

15

www.eizba.pl

https://eizba.pl/


16

Pisanie w kontekście rozwoju firmy o posiadaniu planu, strategii i
celów można traktować jako banał. Nie powinno się jednak
bagatelizować potrzeby wyznaczenia celów w trakcie rozwijania
kanału e-commerce. Otwarcie platformy sprzedażowej, bez
sprecyzowania nawet najskromniejszych założeń i oczekiwań co do
jej działania, jest proszeniem się o kłopoty na dalszym etapie. 
To właśnie jasno określone cele, jakie wyznaczamy w rozwijaniu
kanału cyfrowego, na bieżąco umożliwiają sprawdzanie powodzenia
podjętych działań i ich optymalizację. Kanał online, z uwagi na jego
specyfikę, jest w dużym stopniu mierzalny i pozwala na śledzenie
większości aspektów, które kryją się pod nazwą platforma e-
commerce. To znacznie ułatwia monitorowanie postępów.
Proces wyznaczania celów warto rozpocząć od nawet najprostszej
oceny stanu i uwarunkowań firmy, a wyniki takiego badania przyjąć
jako punkt wyjścia. Najprostszą i wygodną techniką, która pozwala
ocenić sytuację, w jakiej znajduje się organizacja, jest analiza SWOT.

ZDEFINIOWANIE CELÓW
ORGANIZACJI  SPRZEDAŻOWEJ
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Strengths – silne strony
Weaknesses – słabe strony
Opportunities – szanse, okazje
Threats – zagrożenia

Na tej podstawie, a szczególnie na bazie słabych stron (weaknesses) i szans (opportunities) naszej organizacji, możemy ocenić jak kanał e-
commerce B2B może na nie odpowiedzieć. Jeżeli szansą dla naszej firmy jest dotarcie do nowej grupy odbiorców, to e-commerce w połączeniu z
dobrze opracowaną strategią marketingową będzie na to świetną odpowiedzią. Pozwoli dotrzeć oraz zostać odnalezionym przez klientów, z którymi
niekoniecznie mają kontakt nasi handlowcy. Jeżeli na przykład, za słabą stronę przyjęliśmy wysokie koszty zarządzania i obsługi zamówienia, to
naturalnym celem naszej organizacji stanie się optymalizacja procesu obsługi zlecenia.
W momencie gdy nadrzędne cele są dla nas jasne i sprecyzowane, przychodzi czas na przyjęcie odpowiednich KPI (Key Performance Indicators), czyli
metryk, które kwantyfikują cele i pozwolą mierzyć postępy w ich realizacji. Nasze KPI (na przykład dla celu zwiększenia sprzedaży - wzrost
współczynnika konwersji o 20%) możemy wyznaczać w perspektywach krótkiej, średniej i długiej. Na podstawie postawionych celów oraz metryk
musimy podjąć konkretne działania, skorzystać z narzędzi oraz sprawdzonych taktyk, czyli środków, które podejmiemy, aby osiągnąć założone cele.
Warto pamiętać o cyklicznej ocenie wyników i dostosowywaniu KPI, aby nasze cele były ambitne, ale możliwe do zrealizowania.

ANALIZA SWOT:
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Niektóre organizacje, które rozważają wejście w obszar B2B e-commerce lub jego rozwój, obawiają się kanibalizacji sprzedaży, głównie względem
kanału offline. Takie lęki były może zasadne pięć lub dziesięć lat temu, zanim wiele małych firm udowodniło dużym, że można wykorzystać niewielką
konkurencję i osiągać wzrosty w kanałach cyfrowych bez kanibalizowania sprzedaży w tradycyjnym kanale. Ich sukces, przyjmując analogię
piaskownicy, nie był oparty na „przesypywaniu” sprzedaży z jednego wiaderka podpisanego offline do drugiego z napisem online, lecz na
zbudowaniu zamku, którego fundamentami były oba kanały. Wzrost i ciągły rozwój zapewniały rozszerzanie bazy o nowych klientów, których przynosił
e-commerce, wspierany przez odpowiednio dopasowaną strategię marketingową. 
W dobie powszechnej i postępującej digitalizacji, dodatkowo napędzanej przez pandemię, najlepszym rozwiązaniem jest zmiana sposobu myślenia o
cyfrowym kanale sprzedaży na wszystkich szczeblach organizacji. Klienci nie rozróżniają kanałów sprzedaży, nie kupują w kanale X bądź Y, lecz widzą
firmę jako całość. Tak też firmy powinny patrzeć na własne biznesy.

Kanał cyfrowy wspiera ogólną sprzedaż. Google już w 2018 r. szacowało, że ponad połowa wszystkich zakupów offline, odbywała się przy wsparciu i
pod wpływem kanałów digitalowych. Platformy sprzedażowe, strony producentów, zapytania w wyszukiwarkach internetowych czy nawet cyfrowe
katalogi produktowe to miejsca, w których toczy się proces zakupowy. To nie tylko źródła informacji, ale też inspiracji, które intuicyjnie kojarzą się z
sektorem B2C i zachęcaniem grup konsumenckich. Jednak każdy zakup, niezależnie od sektora czy kanału, zaczyna się od odpowiedzi na potrzebę
lub poszukiwanie rozwiązania konkretnego problemu, które wcześniej niekoniecznie były poznane i zidentyfikowane przez potencjalnego klienta. W
tym przypadku klient biznesowy nie jest wyjątkiem i również poszukuje narzędzi, które pozwolą mu rozwiązać problem, z którym się boryka.

B2B E-COMMERCE JAKO SYNERGIA,  CZY KANIBALIZACJA DOTYCHCZASOWYCH
KANAŁÓW SPRZEDAŻY?
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Zadaniem drugiej strony jest pozwolić się znaleźć i być widocznym, aby zyskać szansę na przedstawienie poszukiwanego rozwiązania w postaci usług
bądź produktów. Kanał cyfrowy napędza również bezpośrednio sprzedaż w kanale offline. Jest to znane również jako efekt ROPO (Research Online,
Purchase Offline), czyli kupowanie w kanale offline, poprzedzone researchem i dokonaniem wyboru w oparciu o źródła w kanale cyfrowym. 

Platforma e-commerce, nawet na poziomie funkcjonalności, może wspierać organizację, do tej pory opartej i osadzonej w kanale offline. Self-
service, czyli przeprowadzanie procesu zakupu od początku do końca przez kontrahenta, oferowany przez platformy e-commerce, może odciążyć
handlowców i obsługę klienta, aby mogli skupić się na pozyskiwaniu nowych i dbaniu o stałych klientów. Funkcja reorder, czyli szybkiego powtarzania
zamówień, pozwala obu stronom oszczędzać czas.
Synergia, w tym przypadku wzajemne wzmacnianie i dopełnianie się kanałów online i offline, to słowo klucz, które powinno zakorzenić się w planach i
działaniach firm. Integracja działań między kanałami i wykorzystanie najmocniejszych punktów obu kanałów świata handlu jest szansą, na której
zmarnowanie nie można sobie pozwolić.
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W ostatnich latach, często można spotykać się z bardzo pojemnym pojęciem platformy, szczególnie w kontekście świata cyfrowego. Na drodze firm
sektora B2B pojawia się wiele produktów przedstawianych jako platformy, a mnogość tych dedykowanych B2B i co za tym idzie, wybranie jednej
może być nie lada wyzwaniem. Czym tak naprawdę jest platforma cyfrowa? Najprościej mówiąc, są to środowisko i struktura wspierające
użytkownika, które osadzone są w konkretnym kontekście/obszarze. Platformy wspierają w rozwiązywaniu zróżnicowanych typów zadań, jednak jako
takie, nie rozwiązują konkretnych problemów. Robią to ich użytkownicy wnosząc do platform wybrane komponenty - ludzi, dane i własne
zaangażowanie. 
Niełatwo jest skategoryzować platformy. W opracowaniach można znaleźć różne podejścia, tj. „sześć, cztery lub nawet 16 typów/ kategorii platform”.
Z perspektywy biznesu B2B e-commerce, kluczowym typem są platformy sprzedażowe (commerce platforms) pozwalające na rozwinięcie
sprzedaży na własnych warunkach, takie jak Oracle Commerce, SAP Commerce Cloud czy Salesforce Commerce Cloud.
Wymienione rozwiązania wpisują się, poprzez swoje cechy, w typową charakterystykę obecnych platform. Są oparte na chmurze (ang. Cloud-based),
można je dostosowywać do potrzeb i wszystkie wymagają planu oraz odpowiedniej konfiguracji. Są również monolitycznymi rozwiązaniami end-to-
end, które zapewniają wszelkie potrzebne komponenty i części składowe środowiska e-commerce’owego (takie jak CMS, DAM). 

Decydując się na platformę e-commerce firmy mogą również wybrać, rozwiązania zyskujące w ostatnich latach na popularności, takie jak
CommerceTools czy Spryker. Wykorzystują one podejście headless (warstwa front-end – storefront jest oddzielona od warstwy back-end i
połączona API) oraz composable commerce, czyli stack technologiczny łączący headless, mikroserwisy i API, zapewniający pełną modularność i
elastyczność wyboru systemów. 

PLATFORMA B2B OMNICHANNEL.  CZY MOŻE JĄ  ZASTĄPIĆ  KILKA SYSTEMÓW? 
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Budowa strategii i rozwiązań wokół klienta - customer experience,
Zunifikowana obecność i interakcja z użytkownikiem we wszystkich touchpointach – kanały sprzedaży, mailing, budowanie widoczności,
retargeting etc.,
Cyrkulacja i wymiana danych między systemami – przykładowo dostępność produktów w punktach offline.

Firma analityczno-badawcza Gartner wskazuje podejście composable commerce jako zdecydowanie przyszłościowe i skracające czas reakcji
organizacji na zmiany oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności.
Platforma, niezależnie od tego czy jest monolityczna czy modularna, sama nie zapewnia podejścia omnichannel. Może i będzie obsługiwać kilka
kanałów, czyli będzie rozwiązaniem typu multichannel skupiającym się na obecności produktów w wielu kanałach, ale to użytkownik platformy,
poprzez swoje działania, dąży do stworzenia modelu omnichannelowego. Te działania to między innymi:

1.
2.

3.
Omnichannel ma klienta w centrum uwagi, podczas gdy multichannel skupia się na produkcie - w ten bardzo uproszczony sposób można wskazać
podstawową różnicę pomiędzy modelami.

Na popularności zyskują rozwiązania i podejście
proponowane przez platformy modularne. Kolejne lata
prawdopodobnie przyniosą ich dalszy rozwój i jest to
dobra wiadomość dla organizacji B2B, które mogą
skorzystać na rosnącej konkurencji. Firmy muszą jednak
pamiętać, że platformy same w sobie nie są
rozwiązaniem, a jedynie środkiem w dążeniu do celu.
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#3
 
 

KIM JEST MÓJ KLIENT B2B? JAKIE SĄ
JEGO ZACHOWANIA I  POTRZEBY? CZYM
SIĘ  RÓŻNI OD KLIENTA B2C? CZYM JEST

BUYER PERSONA?

JĘDRZEJ ŁAPACZ, UNITY GROUP
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24Czy zastanawiałeś się dlaczego Twoja konkurencja, oferując ten sam lub podobny produkt, sprzedaje więcej? Czy wiesz, dlaczego klient kupuje
Twój produkt? Czy wiesz kto decyduje o tym zakupie i jakie kroki go poprzedzają? I w końcu, czy wiesz, że opracowanie buyer persony pozwoli Ci
skuteczniej dotrzeć do klienta, przygotować unikalną propozycję wartości i zwiększyć efektywność sprzedaży?

W myśl definicji, które można znaleźć w literaturze, klientem B2B jest każdy kto dokonuje transakcji z innymi przedsiębiorstwami w
imieniu przedsiębiorstwa. Co do zasady, transakcje zawierane na rynku B2B są cykliczne, podlegają negocjacjom, a w proces akceptacji
oferty zaangażowanych jest wiele osób. Co charakterystyczne dla tego segmentu sprzedaży dominuje w nim tradycyjny model obsługi,
przy dużym wsparciu handlowców. W czasie pandemii ten trend uległ silnej zmianie. Według przewidywań Gartnera w roku 2025 około
80% transakcji zawieranych pomiędzy firmami będzie realizowanych przez internet.

KIM JEST KLIENT B2B?

Klient B2C to rodzaj relacji opisujący transakcje zawierane pomiędzy klientem indywidualnym a przedsiębiorstwem. Klientów detalicznych jest
wielokrotnie więcej niż podmiotów biznesowych, a co za tym idzie, liczba transakcji zawieranych z konsumentami jest wielokrotnie większa. W
przeważającej liczbie przypadków, za podjęcie decyzji odpowiada samodzielnie kupujący, a warunki transakcji są ustandaryzowane i nie
podlegają indywidualnym negocjacjom. Klienci indywidualni częściej niż klienci biznesowi dokonują zakupów przez internet. Według stanu na
2021 rok, około 77% polskich internautów dokonało co najmniej jednego zakupu przez internet.

KIM JEST KLIENT B2C?
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Klient B2B podobnie jak klient B2C oczekuje rzetelnej informacji i wysokiej użyteczności serwisu internetowego. Jeszcze kilka lat temu
platformy B2B były surowe i mało intuicyjne. W ostatnim czasie te tendencje uległy zmianie. Klient biznesowy po godzinach pracy staje się
klientem detalicznym, w obu kanałach oczekuje podobnej użyteczności oraz wygody zawierania transakcji. Właśnie dlatego nowoczesne
platformy B2B wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych rozwijając takie funkcjonalności jak: indywidualne cenniki, odroczony
termin płatności czy możliwość stałego, wygodnego kontaktu z przypisanym opiekunem.

KLIENT B2B I  B2C –  CZY MAJĄ  PODOBNE OCZEKIWANIA?

W języku polskim termin “buyer persona” często tłumaczony jest jako “osobowość nabywcza”. Jest to fikcyjne wyobrażenie typu osoby, która
kierując się swoimi upodobaniami i potrzebami może zostać klientem naszej platformy lub skorzystać z naszych usług. Czyli mówiąc prościej -
jest to profil lub typ klienta. Nie odnosimy się tu oczywiście do konkretnej osoby, ale definiujemy pewien model zachowań klienta,
charakteryzującego się konkretnymi potrzebami, do których możemy zaadresować nasz produkt lub usługę. Możemy więc mówić o “młodych
matkach”, “młodzieży licealnej z dużych miast”, “fascynatach zdrowego trybu życia” itp.
Buyer persona pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji zakupowych Twojego klienta. Informacje uzyskane w trakcie analizy
doświadczeń zakupowych persony, pozwolą Ci na opracowanie unikalnej propozycji wartości oraz sposobu komunikacji, zgodnie z
rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami Twoich klientów. Jak pokazują statystki – korzystanie z person zwiększa wskaźnik otwarcia maili
marketingowych od 2 do 5 razy a dzięki dostarczaniu wartościowych treści, ruch na stronie może wzrosnąć o ponad 200%. 

BUYER PERSONA – CZYM JEST I  CZY JEST MI POTRZEBNA?
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Roli i zakresu odpowiedzialności persony w procesie zakupowym.
Problemu, z którym mierzy się klient.
Sposobu i źródeł poszukiwania informacji o dostępnych rozwiązaniach.
Korzyści w związku z zakupem produktu lub usługi oraz rozwiązań alternatywnych.
Przeszkód występujących na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego.
Kluczowych kryteriów mających wpływ na podjętą decyzję.

Według jednej ze ścieżek budowania Buyer persony, pierwszym zadaniem jest określenie kluczowych segmentów Twoich klientów – wielkości
i profilu działalności. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie profilu persony: jej nawyków, przyzwyczajeń i zachowań w oparciu o dostępne dane
(np. z Google Analytics i systemu ERP). Ścieżka klienta rozpoczyna się na długo przed pierwszym kontaktem z działem sprzedaży. Dlatego w
trakcie pracy nad personą, w drodze badań jakościowych (ankiet i wywiadów z klientami) warto pogłębić wiedzę na temat zachowań
zakupowych klientów na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. Tworząc buyer personę nie zapomnij o określeniu: 

W dobie sprzedaży wielokanałowej buyer persona oraz jej modelowa ścieżka zakupowa stanowi kluczowy element budowania strategii
organizacji i przewag konkurencyjnych na zmieniających się rynkach. Potrzeba jej aktualizacji wynika ze zmian otoczenia konkurencyjnego
oraz rozwoju rozwiązań technologicznych. Przykładem może być pojawienie się live chatów, które stanowią realną alternatywę dla
telefonicznego kontaktu z opiekunem klienta i usprawniają proces komunikacji. Aktualizacja buyer persony pomaga zarządom i właścicielom
reagować elastycznie na zmieniające się warunki otoczenia i zachowania klientów.

BUYER PERSONA – JAK JĄ  PRZYGOTOWAĆ?
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Chcesz przeczytać cały poradnik?

Chcesz przeczytać cały poradnik?DOŁĄCZ DO E-IZBY!
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