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Chcą oszczędzić 
czas, błyskawicznie 
porównać kilka ofert 
i przede wszystkim 
czuć się bezpiecznie. 
Kto i dlaczego kupuje 
w internecie?

integracji tradycyjnych mediów z  mediami 
cyfrowymi i  budowania doświadczeń konsu-
mentów w holistyczny sposób. 

Handel w internecie – wady 
i zagrożenia
Z  jednej strony bezpieczeństwo zakupów 
w  sieci zwiększa się, gdyż rynek eliminuje 
nieuczciwych sprzedawców i  jednocześnie 
wprowadzane są regulacje prawne chroniące 
nabywców. Ponadto zwiększa się świadomość 
i doświadczenia użytkowników internetu. Jed-
nak jest to kwestia subiektywna i ocena zależy 
od stopnia akceptowalności zakresu groma-
dzonych przez przedsiębiorstwa danych do-
tyczących klientów i  wykorzystywania przez 
firmy wiedzy wynikającej z analizy śladów po-
zostawianych przez internautów w sieci. Choć 
służy to personalizacji działań marketingo-
wych, to jednak konsumentom może towarzy-
szyć poczucie zmniejszania ich prywatności. 

Zmierzch handlu 
tradycyjnego
Wydaje się, że w najbliższym czasie nie nastą-
pi to w pełnym zakresie. Są pewne produkty, 
takie jak np. książki, czy płyty CD/DVD, które 
są coraz częściej kupowane przez internet. 
Jednak z uwagi na dużą różnorodność zacho-
wań konsumentów należy wskazać także na 
grupę tych uczestników kultury, którzy prefe-
rują tradycyjne księgarnie, gdyż czują w nich 
zapach kawy, czy papieru. To tak jak zauwa-
żył Umberto Eco, kiedy pojawiła się fotografia 
i  kino, malarstwo nie umarło: po prostu nie 
musiało już zajmować się portretowaniem 
albo uwiecznianiem wydarzeń historycznych; 
zyskało swobodę pozwalającą na nowe przy-
gody poznawcze lub po prostu wkroczenie na 
drogę abstrakcji. Nie przypadkiem impresjo-
nizm i  fotografia są rówieśnikami. Podobnie 
rozwój internetu zmienia sposób funkcjono-
wania wielu dziedzin, ale zupełnie nie eliminu-
je form wcześniejszych. 

Zmieniają się jednak funkcje sklepów trady-
cyjnych, które służą m.in. celom wystawien-
niczym. Jednocześnie rozwojowi sprzedaży 
online towarzyszy powstawanie centrów han-
dlowych nowej generacji, które wyróżniają się 
nie tylko rozbudowanymi funkcjami handlowy-
mi, usługowymi, rozrywkowo-rekreacyjnymi, 
biurowymi, hotelowymi, ale również miesz-
kalnymi. Należy również zwrócić uwagę, na 
to, że konsumenci przenikają między światem 
wirtualnym i rzeczywistym. Wyrazem tego jest 
to, że niektórzy konsumenci po zobaczeniu 
reklamy produktu w  internecie i  rozpoznaniu 
opinii o nim w sieci, kupują produkt w sklepie 
tradycyjnym, a inni wyszukują produkt i kupu-
ją go online w następstwie obejrzenia reklamy 
telewizyjnej lub po sprawdzeniu go w sklepie 
tradycyjnym. 

opracował piotr ruciński

dr hab. Magdalena Sobocińska 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Jak handlować w internecie i nie tracić pieniędzy? 
Czy Twój pomysł na e-biznes uwzględnia zagrożenia, które niesie ze 

sobą ten kanał sprzedaży?
 

Ponad 80% sklepów internetowych zamyka się przed swoimi trzecimi urodzi-
nami. Dzięki naszej kampanii dowiesz się, jak się przygotować, żeby nie znaleźć 
się w tym niepożądanym gronie. Wraz z ekspertami – teoretykami i praktykami 
– przygotowaliśmy zbiór porad, z którymi każdy e-przedsiębiorca powinien się 
zapoznać. Współpracuj z profesjonalistami i wydawaj swoje środki rozsądnie! 
Do lektury zachęcamy jednak nie tylko sprzedawców, ale i kupujących. Pozwól 

nam przedstawić Ci e-handel „od kuchni”, a z pewnością zaskoczy Cię, jak wielu 
ludzi zatrudniasz w chwili, gdy klikasz w dobrze znaną ikonę

Dziękując Partnerom kampanii 
zachęcamy do lektury.

Handel w internecie – zalety 
i korzyści
Internet oprócz funkcji informacyjnej, komu-
nikacyjnej i  społecznościowej pełni funkcję 
dystrybucyjną. Dokonywanie zakupów oraz 
prowadzenie sprzedaży w internecie wiąże się 
z osiąganiem wielu korzyści, ale związane jest 
również z ryzykiem. Z punktu widzenia konsu-
menta, ale również działań marketingowych 
przedsiębiorstw istotne jest to, że cały proces 
decyzyjny konsumenta, od odczucia potrzeby, 
poprzez poszukiwanie informacji, porówny-
wanie i wybór oferty, dokonanie zakupu i jego 
oceny, może odbywać się w internecie. Wśród 
korzyści dla konsumentów wynikających 
z  dokonywania zakupów w  internecie należy 
w szczególności wskazać na dostęp do szero-
kiej oferty produktów z całego świata, a także 
oszczędność czasu i  niejednokrotnie możli-
wość nabycia produktów po niższej cenie. Po-
nadto należy wskazać, że zakupy w internecie 
realizowane są zgodnie z  regułą 24/7 (przez 
24 godziny na dobę i przez siedem dni w ty-
godniu). Internet znosi zatem ograniczenia 
czasowe i przestrzenne. Z kolei dla przedsię-
biorstw główne korzyści wiążą się ze zwięk-
szeniem sprzedaży i większą precyzją działań 
marketingowych. Sukces zależy od umiejętnej 

Profil klienta polskiego 
e-sklepu
Zwiększającej się penetracji internetu w Pol-
sce, która wynosi ponad 70%,  towarzyszy de-
mokratyzacja sieci, przejawiająca się w  tym, 
że nie tylko osoby młode i  wykształcone, 
mieszkające w dużych miastach są użytkow-
nikami internetu. Odnosząc się np. do wieku 
należy wskazać, że zwiększa się udział osób 
starszych w  populacji internautów. Warto 
dodać, że wśród czynników ograniczających 
rozwój społeczeństwa sieci wskazuje się na 
wzrost znaczenia barier mentalnych (brak 
potrzeb korzystania z  internetu) i  zmniej-
szanie rangi takich ograniczeń jak: kwestie 
infrastruktury i  kosztu dostępu do internetu. 
Z  badań prowadzonych przez firmę Gemius 
wynika, że prawie co drugi polski internau-
ta dokonuje zakupów online. Nieco częściej 
czynią to kobiety, chociaż to mężczyźni spę-
dzają więcej czasu korzystając z  internetu. 
Najczęściej dokonują zakupów osoby w  wie-
ku 15-34 lat oraz posiadające co najmniej 
średnie wykształcenie. Jednocześnie należy 
dodać, że zachowania internautów, a  w  tym 
osób kupujących w sieci różnicują się nie tylko 
w przekroju zmiennych demograficznych, ale 
także z uwagi na motywacje, postawy wobec 
internetu, czy też style życia i związane z nimi 
uznawane wartości oraz kompetencje infor-
matyczne i poziom doświadczeń. 

Piotr Ruciński 
Project Manager 

Warsaw Press

dr hab. Magdalena Sobocińska w  Katedrze 
Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu opiekuje się specjal-
nością Marketing internetowy i  e-commerce 
oraz Kołem Naukowym Web Designu

Dokonywanie 
zakupów oraz
prowadzenie 
sprzedaży 
w internecie 
wiąże się
z osiąganiem 
wielu korzyści, 
ale związane 
jest również 
z ryzykiem

Zwyczaje e-konsumentów

KUP TERAZ
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KLIENT ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ

nych ze sprzedażą – szukają porady w sprawie 
kupna sprzętu, problemów technicznych. Rów-
nież w takich sytuacjach mogą liczyć na naszą 
pomoc. Takie relacje nie zawsze zmieniają się 
w sprzedaż, ale zawsze tworzą pozytywne wra-
żenie i skutkują poleceniami firmy dalej.

Jak zaoferować klientom wartość dodaną, 
która będzie rozwinięciem oferty firmy?

Sprzedając poleasingowy sprzęt komputero-
wy naszym głównym celem jest sektor B2B. 
Niemal każdego dnia zastanawiamy się, przed 
jakimi problemami stają nasi klienci i  w  jaki 
sposób możemy je rozwiązać dysponując 
obecnym zespołem i  zasobami. Usługi recy-
klingowe, szkolenia dotyczące bezpieczeństwa 
informacji, wypożyczanie sprzętu czy też usłu-
gi zabezpieczające dane są naturalnym rozwi-
nięciem kierunku, w którym CebITgroup podąża 
od lat. Oferowanie wartości dodanej sprowadza 
się więc do odpowiedzi na pytanie „W jaki spo-
sób możemy uczynić życie naszych klientów 
prostszym i łatwiejszym?”.

Doskonale wiemy, jak wiele firm korzysta ze 
starego sprzętu komputerowego lub maga-
zynuje niepotrzebne, stare komputery. Kiedy 
zastanawialiśmy się czego mogą potrzebo-
wać nasi klienci, recykling pojawił się na jednej 
z pierwszych pozycji. Oferując klientom nie tyl-
ko możliwość przekazania sprzętu do recyklin-
gu, ale również udziału w zyskach z odsprzeda-
ży czy wymiany na nowszy sprzęt pomagamy 
nie tylko innym firmom, ale dbamy wspólnie 
o środowisko.

Stworzyliśmy również sieciowy system umoż-
liwiający nieodwracalne usuwanie danych 
z wielu dysków jednocześnie. Na rynku istnie-

W jaki sposób firma może podnieść standard 
obsługi klientów?

Na przestrzeni lat zauważyliśmy, że najważ-
niejsze dla klienta jest szybkie rozwiązanie 
sprawy, dzwoniący do nas klient nie oczekuje 
niczego więcej. Dlatego stawiamy na szybki 
kontakt oraz szybką pomoc. Wiemy jak cenny 
jest czas naszych klientów. Łączymy to z wyso-
ką jakością obsługi tak, by klient czuł, że nam 
zależy. Niedopuszczalne jest by klient czuł się 
ignorowany.

Nie zawsze trzeba szukać sposobu, by za-
chwycić klienta, opowieści o  pracownikach, 
którzy zadali sobie dodatkowy trud w tym celu 
są głośne i działają na wyobraźnię, ale nie jest 
to strategia, którą można stosować każdego 
dnia. Można natomiast pracować nad codzien-
nymi sytuacjami, które przytrafiają się w każdej 
firmie tak, by zagwarantować klientom szybką 
i profesjonalną obsługę.

Szybkość obsługi ma znaczenie?

Klient zasługuje na więcej. Szybkość obsługi 
to jedno, ale kluczem do sukcesu jest zmniej-
szenie liczby kroków, przez jakie klient musi 
przejść, by pozytywnie zakończyć kontakt z fir-
mą. Dlatego tak duży nacisk powinno się kłaść 
na kompleksowość usługi.

Jaki wpływ na klienta ma taka filozofia obsłu-
gi?

Spotykamy się z pozytywnymi reakcjami. Klien-
ci bardzo dobrze reagują na szybki kontakt, 
podczas którego pracownik jest w  stanie po-
zytywnie rozpatrzyć ich sprawę. Czasem klienci 
kontaktują się z nami w sprawach niezwiąza-

je ogromne zapotrzebowanie na bezpieczne 
metody kasowania dysków twardych a bezpie-
czeństwo danych staje się priorytetem nie tylko 
w firmach czy urzędach, ale i dla każdego z nas. 
Dlatego tworzymy rozwiązanie, które nie tylko 
pozwoli skasować dane z  pojedynczych urzą-
dzeń, ale umożliwia kasowanie danych również 
z  komputerów podłączonych do sieci w  pla-
cówkach znajdujących się setki kilometrów da-
lej. Nawet najlepsze narzędzie, które ochrania 
dane nie sprawdzi się jednak w firmie, w której 
brak wiedzy i  doświadczenia z  zakresu bez-
pieczeństwa. Podczas zapisywania pracowni-
ków na szkolenia bardzo łatwo jest zapomnieć 
o  grupie, która najbardziej jest narażona na 
atak. Dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć 
serię szkoleń nie dla kadry kierowniczej, choć 
oczywiście również będzie mile widziana, ale 
przede wszystkim dla szeregowych pracowni-
ków – handlowców, sekretarek, księgowych.

Konsumenci obawiają się zakupów sprzętu 
poleasingowego? 

Czasem, ale rynek zaczyna rozumieć korzy-
ści płynące z  wykorzystania takiego sprzętu 
w  firmie. Nowy sprzęt komputerowy wygląda 
wspaniale i na ogół działa tak jak tego oczeku-
jemy, ale jeżeli porównamy koszty komputera, 
oczekiwany okres wykorzystania w firmie oraz 
stawiane przed nim zadania – używany sprzęt 
biznesowy, taki który będzie działał latami 
kosztuje mniej oferując przy tym długi okres 
eksploatacji. Te korzyści doceniają nie tylko 
przedsiębiorcy, ale też osoby dopiero rozważa-
jące założenie firmy – kupno wysokiej jakości 
używanego sprzętu komputerowego to duża 
oszczędność, która jest ogromnym wsparciem 
dla początkującego przedsiębiorcy. Myślę, że to 
całkiem duża wartość dodana.

Marcin Wyrwas 
Prezes zarządu CebITgroup

Co jest istotne w  budowaniu relacji z  klien-
tem?

Przede wszystkim szczerość. Nie oferujemy 
naszym klientom „gruszek na wierzbie”, nie 
składamy obietnic bez pokrycia. Klienci o tym 
wiedzą i  to doceniają. Nie mając zaufania 
klienta nie możemy walczyć o jego lojalność.

Lojalność klientów jest wynikiem szczero-
ści?

Nie, ale od szczerości się zaczyna. Lojalność 
oznacza, że klient widząc dwie oferty wybie-
rze ofertę firmy, której ufa i którą chce wspie-
rać. Aby stworzyć taką sytuację musimy nie 
tylko być szczerymi, ale powinniśmy również 
przekraczać oczekiwania naszych klientów.
Nie zawsze chodzi o popularny obecnie „efekt 
WOW”, który jest celem dla wielu działów ob-
sługi i marketingu, ale o spełnienie prawdzi-
wych oczekiwań klientów.

Wartości wyznawane przez firmę pomagają budować wieloletnie relacje 
z klientami. O budowaniu lojalności klientów oraz wartości dodanej 
rozmawiamy z Marcinem Wyrwasem, prezesem zarządu CebITgroup.

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI

Kupno wysokiej jakości używanego 
sprzętu komputerowego to duża 
oszczędność, która jest ogromnym 
wsparciem dla początkującego przedsiębiorcy

Już 20 lat sprzedajemy komputery firmom takim jak Twoja.
Zapraszamy,

CebITgroup.pl
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KUP TERAZ, ZAPŁAĆ W CIĄGU 30 DNI

rozmawia BARTOSZ DANEL

Zakupy online robi już ponad 20 mln internau-
tów. Podczas dokonywania transakcji zakupu 
stajemy przed kilkoma ważnymi pytaniami. 
Z  jakiego sklepu skorzystać, jaki rodzaj do-
stawy wybrać i przede wszystkim jak zapłacić 
za nasz przedmiot? Z  jakich form płatności 
online korzystamy najczęściej? 

Martyna Szczepaniak: Rzeczywiście Polacy co-
raz częściej kupują w internecie i coraz chętniej 
płacą za zakupy w formie elektronicznej. W dal-
szym ciągu naszym największym wyzwaniem 
pozostaje 30% wartości zakupów interneto-
wych, które są opłacane w  formie gotówkowej 
− klient płaci za pobraniem. Warto jednak pod-
kreślić, że już 70% klientów decyduje się opłacić 
swój zakup w sklepie za pośrednictwem opera-
tora płatności.  Jeśli natomiast chodzi o  sam 
sposób płatności, Polska jest dość specyficznym 
rynkiem, w którym rozwinęła się forma płatności 
zwana pay-by-link i ona w tej chwili dominuje. Są 
to bezpośrednie przelewy z rachunku bankowe-
go, które wybiera ponad 60% konsumentów pła-
cących online. Jest to ulubiona forma płatności 
Polaków. Cały czas rośnie też popularność kart 
kredytowych i sukcesywnie, z roku na rok, coraz 
więcej transakcji dokonywanych jest za pomocą 
tej metody płatności. 

Która forma płatności jest najbezpieczniej-
sza? Czy można jakąś wyróżnić?

M.S.: Nie wyróżniłabym żadnej. PayU dąży do 

tego, aby wszystkie metody płatności, które 
oferujemy były bezpieczne. Z  punktu widzenia 
zabezpieczeń tych transakcji nie ma znaczą-
cych różnić. W  przypadku pay-by-link − ponie-
waż jesteśmy przekierowani bezpośrednio na 
stronę banku − również nasz partner bankowy 
zapewnia bezpieczeństwo samej transakcji. To 
na pewno duża zaleta dla klientów. W przypadku 
kart istnieje możliwość zainicjowania procedury 
reklamacji, tzw. chargeback, która daje klientowi 
szerokie możliwości w  sytuacji kiedy towar nie 
zostaje dostarczony lub różni się od oferty, która 
była prezentowana w sklepie. Z punktu widzenia 
bezpiecznego płacenia w  internecie wszystkim 
nam zależy, aby każda metoda płatności, którą 
oferujemy sprzedającym i kupującym  była bez-
pieczna. PayU jako podmiot, który działa na ryn-
ku od wielu lat, bardzo dużo inwestuje w to, aby 
bezpieczeństwo tych transakcji zapewnić. Mamy 
własne systemy  antyfraudowe i różne inne na-
rzędzia, z  których korzystamy, żeby płatności 
były bezpieczne, nie tylko dla klienta końcowego, 
ale również dla sklepu, dla którego liczy się to, 
aby ten zakup był finalnie zrealizowany. 

Przywykliśmy, że za zakupy w internecie mu-
simy zapłacić od razu. Czy obserwują Pań-
stwo duże zapotrzebowanie na kredytowanie 
zakupów online? 

M.S.: W  każdym procesie zakupowym istnieje 
grupa klientów, która ma potrzebę sfinansowa-
nia zakupów na kredyt. W związku z tym, że świat 
zakupów przenosi się do internetu, również po-
pyt na produkty kredytowe naturalnie przesuwa 
się w kierunku internetu. W ramach metod płat-
ności, które dzisiaj są popularne, coraz mocniej 
zauważamy ten trend. Konsumenci poszukują 
płatności, które umożliwiałyby skorzystanie z ja-
kiejś formy finansowania zakupów. Duża część 

Takiego rozwiązania na 
rynku e-commerce jeszcze 
nie było. Dzięki współpracy 
PayU i Kreditech możemy 
dokonać zakupów online 
i odroczyć swoją płatność 
nawet do 30 dni. Usługa 
„PayU |Płacę później” to 
świetny sposób na wykorzy-
stanie okazji zakupowych 
dla klientów, którzy nie po-
siadają aktualnie wystarcza-
jących środków na rachunku 
bankowym. Z kolei dla skle-
pów internetowych nowa 
metoda płatności to szansa 
na zwiększenie sprzedaży.

Krzysztof Komosa 
General Manager Kreditech w Polsce

Martyna Szczepaniak 
Head of Consumer Credits PayU

koszyków zakupowych w  internecie nie kończy 
się udaną transakcją, ponieważ klient na samym 
końcu procesu zakupowego zastanawia się jak 
ten zakup sfinansować. Nie zawsze klienci mają 
wystarczające środki na rachunku czy dostępny 
limit na karcie kredytowej. Stąd próba poszuki-
wania produktów kredytowych, które mogłyby 
służyć również do finansowania zakupów w  in- 
ternecie. Coraz popularniejsze stają się raty 
online, które również jako dostawca oferujemy 
wspólnie między innymi z  naszym partnerem 
finansowym − firmą Kreditech. Raty online po-
zwalają klientowi na sfinansowanie zakupu bez-
pośrednio w sklepie. 

Krzysztof Komosa: Raty są bardzo popularnym 
produktem wśród klientów, konsumentów w Pol-
sce, ale niekoniecznie jeszcze w procesie zaku-
powym w  internecie – z  różnych względów. To 
cały czas niewielki procent wolumenów sprze-
daży w  e-commerce. Obecnie to około 2-3% 
całości sprzedaży, gdzie w  transakcjach doko-
nywanych offline, to nawet 30% − w zależności 
od branży. Kreditech oferuje nieco inny model 
akceptacji klienta, dzięki czemu skutecznie wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego 
klienta online-owego. 

Z czego wynika ta duża dysproporcja pomię-
dzy liczbą kredytowanych zakupów w  inter-
necie, a tych dokonywanych offline?

K.K.: To głównie kwestie formalne, trzeba do-
syłać różne dokumenty, udostępniać zbyt dużo 
informacji. Czasem musimy podać nawet 40 
różnych danych w procesie aplikowania o kredyt. 
W Kreditech, dzięki optymalizacji procesu analizy 
klienta, wystarczy odpowiedzieć tylko na 12 py-
tań, żeby przejść całkowicie i z sukcesem proces 
aplikowania o płatność i kredyt.

M.S.: Dla nas, jako dostawcy płatności, kluczo-
wą kwestią jest, aby wszystkie procesy kredy-
towe, które są wbudowane w  proces zakupowy 
przebiegały jak najprościej dla klienta. Przede 
wszystkim muszą być w  pełni online i  przepro-
wadzane w czasie rzeczywistym. Wszystkie me-
tody płatności jakie chcemy oferować na rynku, 
muszą mieć właśnie tę cechę. 

K.K.: Tak, to najważniejsza cecha. Cały proces 
musi przebiegać szybko ponieważ klient, który 
kupuje w  internecie, nie chce czekać. Nie mo-
żemy pozwolić sobie na długi czas oczekiwania 
na decyzję kredytową. U nas klient odpowiada na 
12 pytań, które mieszczą się na jednym ekranie 
laptopa. Równie przyjazny proces zapewniamy 
klientom aplikującym z  telefonów komórko-
wych. Całość ma zupełnie inną ergonomię. Jak 
wspominaliśmy − wszystko dzieje się w  czasie 
rzeczywistym. Dla nowych klientów to średnio 
około 80-90 sekund. Klient „powracający” jest 
weryfikowany w  kilka sekund. Zawarcie umowy 
wystarczy potwierdzić tylko za pomocą kodu 
otrzymanego SMS-em. 

Szacuje się, że wartość rynku e-commerce 
w 2017 roku wzrośnie do 40 mld złotych. Wraz 
z jego szybkim rozwojem istotne jest wprowa-
dzanie bezpiecznych i wygodnych form płat-
ności. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa-
niom PayU zainwestowało w firmę Kreditech. 
Jakie możliwości dla kupujących i właścicieli 
e-sklepów stwarza Państwa współpraca?

M.S.: Współpracujemy z  Kreditechem już od 
prawie półtora roku. Zwieńczeniem pierwszego 
pilotażowego etapu była inwestycja, którą PayU 
poczyniło w  maju br. Na bazie tego strategicz-
nego partnerstwa rozwijamy nowe produkty. 
W  tej chwili wdrażamy na polskim rynku nową 
metodę płatności, którą nazwaliśmy „PayU Płacę 
później”. To metoda płatności oparta na mode-
lu „kup teraz, zapłać później”. Wspólnie z  firmą 
Kreditech chcemy dać możliwość dokonania za-
kupu w momencie, gdy widzimy okazję w inter-
necie lub po prostu chcemy odłożyć na 30 dni 
decyzję o  tym, w  jaki sposób sfinansować ten 
zakup. Klient będzie miał możliwość skorzysta-
nia w  ciągu 30 dni z  odroczonej płatności bez 
żadnych dodatkowych kosztów i  po 30 dniach 
zdecydować się na spłatę zadłużenia lub na roz-
łożenie należności na korzystne raty.

Kto może skorzystać z tej oferty? 

M.S.: Każdy. Nie ma grupy klientów, która jest 
wykluczona. Co więcej, mechanizmy oceny zdol-
ności kredytowej Kreditechu są również dosto-
sowane do segmentu klientów, którzy nie mogą 
skorzystać z  oferty bankowej, którzy nie mają 
długiej, pozytywnej historii kredytowej w banku.

K.K.: Elementy, które determinują otrzymanie 
kredytu w  systemie bankowym to m.in. histo-
ria kredytowa, potwierdzenie stałego adresu 
zamieszkania, dochody na poziomie średnim 

lub wyższym i regularne wpływy na konto. Nasz 
system oceny ryzyka kredytowego czy zdolności 
kredytowej bazuje na zupełnie innych danych. 
Dlatego rozszerzamy grupę klientów również o   
tzw. klientów poza bankowych, czyli tych wszyst-
kich, którzy nie mają w danym momencie moż-
liwości otrzymania oferty finansowej od ban-
ku. W tej grupie są np. osoby młode przed tzw. 
“historią kredytową”, przedstawiciele wolnych 
zawodów a  także pracownicy sezonowi. Nasz 
system jest w stanie pozytywnie ocenić klientów, 
którzy uzyskują nieregularne dochody. Używamy 
do tego metody scoringu behawioralnego. 

M.S.: Usługa ta − z jednej strony jest oczywiście 
skierowana do konsumentów − ale dla nas rów-
nie istotne jest to, jakie sklepy internetowe będą 
mogły z niej skorzystać. W tej chwili usługa jest 
uruchomiona w ramach pilotażu w kilkudziesię-
ciu sklepach współpracujących z PayU. Tę bazę 
będziemy sukcesywnie poszerzać. Dążymy do 
tego, aby każdy sklep współpracujący z  PayU 
miał możliwość udostępnienia tej formy płatno-
ści bez żadnych ograniczeń. Bardzo istotne jest 
również to, że dla sklepu internetowego urucho-
mienie płatności „PayU Płacę później” nie wyma-
ga żadnej dodatkowej integracji. Współpracując 
z PayU sklep dostaje dostęp do wszystkich ofe-
rowanych przez nas metod płatności takich jak 
pay-by-link, karty kredytowe czy raty, które od 
dłuższego czasu mamy w  swojej ofercie. Teraz 
do tego portfela płatności dołącza usługa „PayU 
Płacę później”, gdzie tylko i wyłącznie podpisanie 
umowy jest warunkiem dla sklepu, żeby zacząć 
oferować ją swoim klientom.

Jakie korzyści dla właścicieli e-sklepów wiążą 
się z wprowadzeniem nowych metod płatno-
ści, w tym usługi „ PayU Płacę później”?

M.S.: Szacujemy, że w tej chwili około 70 % ko-
szyków zakupowych, które pojawiają się w inter-
necie, nie jest „domykanych”. Oczywiście dzieje 
się tak z różnych względów. Nie tylko brak moż-
liwości finansowania zakupów jest przyczyną. 
Klienci często szukają tego samego produktu 
w  różnych sklepach, porównują ceny i  dopiero 
na samym końcu decydują się na zakup i wybór 
oferty, która jest najkorzystniejsza. Na samym 
końcu tego procesu zakupowego pojawia się 
dylemat związany z  wyborem metody płatno-
ści. I zdarza się, że nawet jeśli oferta jest bardzo 
atrakcyjna, a są one często „czasowe”, to klient 
stoi przed dylematem jak sfinansować swój za-
kup. Dla nas usługa „PayU Płacę później” jest 
odpowiedzią na potrzeby tych klientów, którzy 
szukają szybkiego finansowania, nie mają bieżą-
cych środków finansowych na swoim rachunku, 
ale jednak spodziewają się wpływów w  najbliż-
szym czasie. To im pozwoli „domknąć” te koszyki 
zakupowe, które wcześniej musieli porzucić.

K.K.: Ta usługa stwarza również inne możli-
wości. Klienci mogą sprawdzić dany produkt 
nie angażując własnych środków finansowych. 
Klient w  ramach jednego portfela kredytowego 

może dokonać zakupu różnych towarów w kilku 
sklepach. Klient spłaca wszystko w ramach jed-
nej skonsolidowanej płatności lub − jeśli po 30 
dniach zdecyduje, że nie chce dokonać tej płat-
ności jednorazowo − może rozłożyć płatność na 
6 rat.

M.S.: Liczymy na to, że usługa „PayU Płacę 
później” spowoduje, że ta duża liczba koszyków 
zakupowych klientów, które się „nie domykają” 
będzie finalizowana.  Jednocześnie, zwiększa-
jąc możliwości zakupowe klientów, sklepom 
internetowym dajemy  możliwość zwiększenia 
sprzedaży. Naszym głównym celem stojącym za 
tą usługą, z punktu widzenia sprzedawców, jest 
zwiększenie sprzedaży na platformach sklepo-
wych, które z nami współpracują.

A co w przypadku zwrotów? 

M.S.: Przede wszystkim warto podkreślić, że 
sklep dostaje środki natychmiast, płatność jest 
odraczana dla klienta, a  nie dla sklepu. Sklep 
może zacząć od razu realizować zamówienie. 
Oczywiście wszelkie procedury związane ze 
zwrotami − jak dla każdej innej metody płatności 
− są automatycznie wspierane przez PayU. Kiedy 
klient dokonuje zwrotu towaru, sklep musi zaini-
cjować zwrot tej płatności.

Czy tego typu rozwiązania funkcjonują już na 
innych rynkach?

M.S.: Tak, doświadczenia z  innych rynków 
wskazują, że tego typu produkty mogą zyskać 
dużą popularność. Podobne modele w  krajach 
skandynawskich stanowią około 30% wszyst-
kich płatności dokonywanych w  e-commerce, 
a w Niemczech już około 50-60% całości obro-
tu bezgotówkowego. Liczymy na to, że również 
Polacy zaakceptują tę nową formę płatności. Co 
do korzyści − nie mamy wątpliwości. 30-dniowy 
okres płatności to coś, co może rzeczywiście 
konsumentów zainteresować. Z punktu widzenia 
sklepów, zwiększanie wartości koszyka jak i licz-
by koszyków, które będą się dzięki temu „domy-
kać”, będzie korzyścią. Spowoduje ona, że usługa 
będzie powszechna.

K.K.: To produkt, który jest wyraźną odpowiedzią 
na oczekiwania sklepów internetowych. Tego 
typu produkty z powodzeniem funkcjonują w in-
nych miejscach na świecie. Są one jednak ofe-
rowane w dość ograniczonej formule − na ogół 
odroczenie płatności występuje do 14 dni i  po 
tym okresie często już nie ma dalszych opcji. 
Nasz produkt to płatność bezkosztowa na okres 
odroczenia 30 dni. Klient nie musi angażować 
swoich środków finansowych, bo może oddać 
towar do sklepu w  trakcie trwania odroczenia 
płatności. A jeśli po 30 dniach nie chce dokonać 
płatności jednorazowo, to może rozłożyć ją na 
wygodne raty. I  to właśnie duża różnica. Rynek 
sklepów internetowych oczekiwał właśnie takie-
go rozwiązania – czegoś pomiędzy płatnością, 
a kredytem.
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Szybkie płatności to konieczność 
Przez długi czas w  „Pakamerze” nie oferowa-
liśmy szybkich płatności. Przekonało nas do 
tego PayU. Z  naszych statystyk jasno wynika, 
że było to dobre posunięcie. Odnotowaliśmy 
wzrost wartości koszyka i  zmniejszenie liczby 
porzuconych koszyków. Uważam, że głównym 
czynnikiem, który się do tego przyczynił, to sze-
roki wachlarz szybkich płatności, których celem 
jest przyspieszenie całego procesu zamówienia. 
Klient nie chce czekać i gdy jest gotowy dokonać 
transakcji zakupowej, to cały proces musi prze-
biegać szybko i bezpiecznie.

Obecnie mamy okazję brać udział w  pilotażo-
wym wdrażaniu usługi „PayU|Płacę później”. To 
usługa, która ma sprostać zadaniu utrzymania 
klienta i  zaproponowania mu dogodnej formy 
płatności. Jest ona przeznaczona dla klientów, 
którzy mają intencję zakupową, ale nie posia-

dają dostępnych środków na koncie. Uważam, 
że dla branży e-commerce jest to bardzo cenna 
metoda płatności. Klient, który nie posiada do-
stępnych środków na koncie, zazwyczaj nie ma 
możliwości sfinalizowania transakcji.

W okresie pilotażowym odnotowaliśmy już ponad 
260 transakcji za pośrednictwem „Płacę póź-
niej”, co dla naszego serwisu stanowi duży udział 
procentowy wśród innych płatności. Zaobserwo-
waliśmy również, że koszyki za które zapłacono 
tą usługą oscylują w granicach 150-200 zł, czyli 
faktycznie zakupów mogą dokonywać osoby, 
które nie są skłonne do przechodzenia przez 
proces formalny wiążący się z udzieleniem kre-
dytu, na raty. Może to być dla nich skomplikowa-
ne, natomiast „Płacę później” jest dużo bardziej 
liberalne przy weryfikacji osób, którym można 
przyznać odroczoną płatność. Warto również 

podkreślić ergonomię i szybkość całego procesu. 
Udział konsumentów, którzy „domykają” trans-
akcję na komputerach stacjonarnych, maleje 
kosztem użytkowników smartfonów czy table-
tów. W „Pakamerze” obserwujemy ten trend już 
od ponad roku. To naprawdę spektakularne dane, 
które potrafią zmieniać się z  miesiąca na mie-
siąc. Gdy klient „domyka” transakcję na urzą-
dzeniu mobilnym, najbardziej liczą się dla niego 
się ergonomia i  szybkość dokonania transakcji. 
W  przypadku usługi „Płacę później” wszystko 
dzieje się szybko i klient nie musi podawać żad-
nych danych wrażliwych lub informacji na temat 
danych finansowych, których zazwyczaj nie ma 
przecież przy sobie.

Myślę, że usługa „Płacę później” przekona do 
siebie klientów. My, Polacy lubimy korzystać 
z różnych finansowych nowości. 

Mateusz Wojczakowski 
Właściciel platformy Pakamera.pl
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Coraz lepsze pomysły 
sprzedawców 
pozwalają 
zaoszczędzić 
klientom mnóstwo 
czasu i często też 
pieniędzy.

Coraz lepsze pomysły sprzedawców pozwalają zaoszczędzić klientom mnóstwo 
czasu i często też pieniędzy.

Prowadzenie sklepu internetowego nie jest rzeczą łatwą. Warto zaplanować wiele 
kroków naprzód, aby przygotować się na rozmaite zagrożenia.

ze sklepu do mojego miejsca zamieszkania, 
ale także potem, gdy już wisi u mnie na ścia-
nie. Czyli powinno to być od razu dodane do 
mojego koszyka, np. ubezpieczenia mieszka-
nia. Inny rodzaj to na przykład zintegrowane 
płatności tzw. e-wallet, gdzie klient w wygod-
ny sposób może decydować, czy chce płacić 
gotówką, kartą czy kredytem za swoje zakupy. 
W  przypadku e-commerce możliwa jest też 
integracja ze swoimi programami lojalnościo-
wymi. Dokonując zakupu z automatu naliczają 
się wszelkie przysługujące zniżki.

Co zatem czeka nas w  najbliższej przysz- 
łości?

Coraz więcej innowacji, jak np. wprowadza-
nie rozwiązań biometrycznych do płatności. 
Facebook będzie pozwalał odblokować swoje 
konto za pomocą biometryki twarzy. Nie widzę 
więc problemu, aby za chwilę możliwe stało 
się logowanie na podobnej zasadzie na swo-
je konto w  dowolnym e-sklepie. Wszystko to 
powinno zmierzać w takim kierunku płynnego 
procesu zakupowego, od szukania i wyboru do 
płatności i  dostarczenia. Niedawno Amazon 
zaprezentował swoją koncepcję supermar-
ketu AmazonGo. Wchodzę do sklepu, pakuję 
zakupy do torby i wychodzę, bez kasy i płace-
nia, bo moja komórka w kieszeni, a właściwie 
zainstalowana na niej aplikacja wszystkim się 
zajęła od skanu do płatności. To jednocześnie 
fascynujący przykład integracji wielokanało-

dojechać z punktu A do punktu B. Po rejestra-
cji w aplikacji może skupić się już tylko na tym, 
co jest dla niego najważniejsze. Chodzi więc 
o  stworzenie takiego „przezroczystego pro-
cesu”, gdzie wszystkie możliwe bariery, które 
przy kliencie stoją, są neutralizowane.  W pro-
cesie e-zakupowym możemy sobie wyobrazić 
np. ubezpieczenia jako integralną część pro-
cesu. Kupuję telewizor i od razu chcę, żeby był 
on ubezpieczony i to nie tylko na czas dojazdu 

pach. Prowadzić to może do niepojawiania się 
tych sklepów na korzystnych pozycjach w wy-
nikach wyszukiwania. Popularna wyszukiwarka 
internetowa preferuje bowiem strony interne-
towe zawierające oryginalne, niewykorzysty-
wane gdzie indziej treści. Trudno jest z  kolei 
samemu zmienić opisy produktów, jeżeli jest 
ich kilka lub kilkanaście tysięcy, a  codziennie 
pojawia się kilkadziesiąt nowych.

A co w takim razie ze sprzedawcą, który jest 
jednocześnie producentem oferowanych 
produktów? W jego przypadku te problemy 
raczej się nie pojawią?

Istotnie, sytuacja producenta sprzedającego 

wej i  wykorzystania technologii, aby ułatwić 
życie klientom.

Czy za tymi nowinkami nadążą rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo?

Zmagamy się z  nieustannym wyścigiem mię-
dzy hakerami a twórcami zabezpieczeń. Coraz 
więcej jest jednak na rynku innowacji, jak np. 
sprawdzanie siły lub prędkości pisania na kla-
wiaturze, które są indywidualnymi cechami. 
Z  drugiej strony zaś mamy odpowiedzialność 
klientów. Często ataki hakerskie są efektem 
zaniedbań konsumentów – nie zmieniają haseł 
fabrycznych w  swoich urządzeniach itd. Ko-
nieczna jest więc wzajemna edukacja, aby nie 
narażać się na to ryzyko.

23 i  24 listopada odbędą się FinTech Digital 
Congress oraz InsurTech Digital Congress. 
Dlaczego warto brać udział w takich wydarze-
niach? 

Jest to jedna z najszybszych dróg do uzyskania 
informacji o  zmieniających się technologiach. 
W  obecnych czasach mamy dostęp do masy 
różnych rozwiązań. Poprzez łączenie ich moż-
na tworzyć niesamowite innowacje i zdobywać 
przewagę konkurencyjną. Tego rodzaju spotka-
nia stwarzają możliwość zdobycia wielu infor-
macji w  jednym miejscu. Ponadto InsurTech 
i FinTech kładą duży nacisk na stronę praktycz-
ną, skupiają się na konkretnych przykładach.

tegii marketingowej. Czego należy sie wy-
strzegać na początku?

Warto zadbać o  unikatowość produktu, co 
samo w  sobie jest trudne. Następnie raczej 
warto reklamować się w  sposób ukierunko-
wany na efekt niż na długotrwałe budowanie 
marki z  nadzieją, że zwróci się w  to dalszej 
przyszłości. Być może warto podejść do sprze-
daży online jak do eksperymentu. Wykorzystu-
jąc dostępne w internecie narzędzia (zarówno 
szablony sklepów, jak i  narzędzia reklamo-
we) można rozpocząć sprzedaż w  internecie 
i  ocenić, czy przybiera zadawalające rezul-
taty. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie 
platform handlowych (tzw. marketplace’ów). 
Niektóre z nich oferują dotarcie do zagranicz-
nych konsumentów. Warto podkreślić, że ta 
forma ekspansji zagranicznej charakteryzuje 
się relatywnie niskimi nakładami początko-
wymi w porównaniu do tradycyjnych strategii 
wejścia na rynki zagraniczne.  Rozwijając sklep 
internetowy warto dbać z jednej strony o pozy-
tywne opinie kupujących, z drugiej o utrzyma-
nie niskich kosztów i  automatyzację działań. 
Obawiam się jednak, że nawet przy pomyślnym 
rozwoju sytuacji, zarządzanie sklepem inter-
netowym często sprowadza się do ciągłej wal-
ki o  zamówienia od jednorazowych klientów, 
które realizowane są przy niskiej marży zysku.

Dr Tymoteusz Doligalski jest autorem pu-
blikacji z  zakresu marketingu internetowego 
i  zarządzania wartością klienta (m.in. mo-
nografii „Internet w  zarządzaniu wartością 
klienta” i  „Modele biznesu w  Internecie”), 
a także współtwórcą Studiów Podyplomowych 
Marketing Internetowy oraz kierunku studiów 
magisterskich e-biznes i  opiekunem nauko-
wym zespołów studenckich biorących udział 
w konkursie Google Online Marketing Challen-
ge (1. miejsce na świecie w 2012 r. i w 2014 r., 
1. miejsce w Europie w 2011 r.).

Coraz częściej odchodzimy od zakupów 
w  sklepach stacjonarnych na rzecz e-skle-
pów. Co Fintech może zaproponować branży 
e-commerce?

Trend, w kierunku którego będzie przesuwała 
się cała relacja z klientem to koncentracja na 
pewnym zintegrowanym ekosystemie. Firmy 
poszukują takich rozwiązań, aby jak najbar-
dziej zdjąć z klienta to, co jest otoczką tego, po 
co przyszedł i zostawić mu tylko zaspokojenie 
jego potrzeby. Brzmi to skomplikowanie, ale 
weźmy przykład Ubera – zintegrował płatność 
w  taki sposób, że klient nie musi myśleć, ile 
zapłaci, czy ma drobne itd. Jego potrzebą jest 

E-handel stał się tak popularny, że wiele 
sklepów prowadzonych jest z  domu jedno-
osobowo. Od czego powinien zacząć przed-
siębiorca, który chciałby otworzyć e-sklep?

Przede wszystkim należy rozróżnić dwa mode-
le handlu elektronicznego jakimi są producent 
i pośrednik. W obydwu przypadkach rozpoczę-
cie sprzedaży przez internet nie jest specjalnie 
trudne, o ile pozwala na to specyfika produktu.  
Można zlecić stworzenie sklepu internetowego 
lub też od początku skorzystać z dostępnych 
szablonów sklepów internetowych. W  przy-
padku producenta sporym wyzwaniem może 
być stworzenie opisów produktów; pośrednicy 
często korzystają z  opisów produktów otrzy-
mywanych przez producentów.

Jakie są najważniejsze ryzyka związane 
z  rozpoczęciem sprzedaży przez internet?  
Innymi słowy, jakich błędów nie popełnić, 
żeby dobrze wystartować?

Zabrzmi to brutalnie, ale głównym błędem 
może być samo rozpoczęcie sprzedaży online. 
Dotyczy to głównie modelu w jakim działa po-
średnik. Doradzałbym ostrożność w rozpoczy-
naniu sprzedaży, gdy oferujemy produkty ku-
powane od hurtownika, który dostarcza je do 
kilkuset innych sklepów internetowych. Ozna-
cza to bowiem, że te kilkaset podmiotów bę-
dzie konkurowało z nami o każdorazowy wybór 
konsumentów. Prowadzić to może do sprze-
daży przy niskiej marży zysku, ponoszeniu 
wysokich wydatków na reklamę i trudnościach 
w  wygenerowaniu nie tylko zysku, ale i  przy-
chodu. Dodatkowo utrudnieniem może być to 
co postrzegamy jako korzyść. Często hurtow-
nicy dostarczają sklepom opisy produktów, tak 
więc sam sprzedawca nie musi ich tworzyć. 
Opisy są jednakże takie same w różnych skle-

Integracja przyszłością e-commerce

TRUDNY KAWAŁEK 
TORTU INTERNETOWEGO

rozmawia piotr ruciński

rozmawia piotr ruciński

Dorota Zimnoch 
Międzynarodowy ekspert w branży Fintech 
i Insurtech, Prezes ZING Business Consulting

dr Tymoteusz Doligalski 
Adiunkt w Zakładzie e-Biznesu,  Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie

przez internet jest odmienna. Wydawałoby 
się, że jest na starcie w komfortowej sytuacji. 
Grozi mu jednak konflikt międzykanałowy. 
Przytrafiło się to firmie Levi’s jeszcze w latach 
90. Sprzedaż odzieży przez internet okazała 
się pierwotnie sukcesem, niemniej po pew-
nym czasie do firmy zwrócili się ze skargą 
jej dystrybutorzy - właściciele tradycyjnych 
sklepów. Odczuli oni bowiem spadek sprze-
daży produktów firmy, który wynikał właśnie 
ze sprzedaży internetowej. Ostatecznie w wy-
niku ich protestów Levi’s wstrzymał sprzedaż 
produktów przez własną stronę internetową. 
Konflikt międzykanałowy jest dla producenta 
niebezpieczny, gdyż prowadzić może do wojny 
ze swoim sojusznikiem, jakim jest pośrednik. 
Główne pytania stojące przed producentem, to 
czy w ogóle sprzedawać przez internet, jeżeli 
tak - to czy oferować pełen asortyment oraz 
jaką politykę cenową stosować. Niestety nie 
ma  tu dobrych rozwiązań. Badania, a  także 
moje obserwacje wskazują, że konflikt mię-
dzykanałowy może być źródłem nieustannych 
problemów w firmach, w których występuje.

Gdy wiemy już, co chcemy sprzedawać, 
mamy dostęp do produktów, które trafią do 
oferty sklepu, pora podjąć decyzję o  stra-

warto 
podejść do 
sprzedaży
online  jak do 
eksperymentu
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DPD POLSKA. FIRMA 
PRZYJAZNA E-COMMERCE

Jakie są najważniejsze wymagania odbior-
ców przesyłek? 

Klient chce otrzymać przesyłkę szybko, wtedy, 
gdy mu to pasuje, w idealnym stanie i w miłej 
atmosferze. Stąd tak ważne są nowoczesne 
formy kontaktu z  odbiorcą i  dostęp do da-
nych kuriera, takich jak imię i numer telefonu 
otrzymywanych w  komunikacie Predict. Jeśli 

odbiorca wie, kiedy przyjedzie kurier i w razie 
zmiany planów przełoży termin odbioru prze-
syłki, obie strony odnoszą korzyść. W  rezul-
tacie   bardzo wysoki odsetek przesyłek tra-
fia w  ręce odbiorców już w  pierwszej próbie. 
Zwracamy także uwagę na jakość relacji ku-
riera i odbiorcy. Dziś, gdy cena usługi nie jest 
kluczowym czynnikiem podczas zamawiania 
przesyłki, szukamy takich rozwiązań, które 
pozwolą utrzymać i  umocnić pozycję firmy 
kurierskiej pierwszego wyboru. 

rozmawia BARTOSZ DANEL

zmieniają. Śledzimy ich opinie i rozpoznaje-
my oczekiwania. Między innymi właśnie dla-
tego współpracujemy z  portalem Opineo.pl, 
a  DPDgroup zrealizowała ogólnoeuropejskie 
badanie konsumenckie Barometr E-shopper. 
Zebrane informacje pozwalają lepiej dopa-
sować nasze rozwiązania do oczekiwań od-
biorcy. Mając świadomość, że konsumenci 
w  tej części Europy lubią odbierać przesyłki 
za pobraniem, wprowadziliśmy możliwość 
płatności kartą lub BLIKiem u kuriera. 

DPD Polska w  ostatnim czasie przepro-
wadziła prawdziwą ofensywę jeżeli chodzi 
o nowe usługi…

Chcemy być nie tylko liderem sprzedaży 
w naszym sektorze, ale także najbardziej in-
nowacyjną firmą kurierską. Staramy się iść 
z duchem czasu, a przede wszystkim podą-
żać za potrzebami odbiorców. Ważną odpo-
wiedzią na ich wymagania jest wprowadze-
nie przez naszą firmę możliwości opłacenia 
przesyłki kartą i BLIKiem u kuriera. Nie za-
wsze nosimy w portfelach gotówkę, ale kar-
tę czy telefon już tak. Płatności elektronicz-
ne zyskują na popularności i  dlatego jako 
pierwsi w kraju wprowadziliśmy taką usługę. 
Innym przykładem elastycznego podejścia 
do wymagań odbiorcy jest sieć punktów na-
dania i  odbioru Pickup. Obejmuje ona dziś 
w  Polsce już prawie 1800 placówek, w  tym 
wyjątkowy punkt logistyki miejskiej wyposa-
żony w  rowery elektryczne w mokotowskim   
centrum biznesowym u  zbiegu ulic Woło-
skiej i Domaniewskiej. Punkty w Gdyni i Ka-
towicach korzystają z  samochodów elek-
trycznych, co jest dobrą ilustracją podejścia 
DPD do racjonalnej logistyki w  centrach 
miast. I  wreszcie, wspomniana już usługa 
Predict, dzięki której odbiorca otrzymuje 
kontakt do kuriera wraz z  interaktywną in-
formacją o  planowanej porze doręczenia 
przesyłki z możliwością jej zmiany. Właśnie 
poprzez to rozwiązanie zapewniamy nie tyl-
ko terminowe dostarczenie przesyłki, ale 
także pełną elastyczność na etapie „ostat-
niej mili”. 

Rafał Nawłoka 
Prezes Zarządu DPD Polska

Klientami firm kurierskich są dziś przede 
wszystkim firmy – głównie e-sklepy. Jednak 
paczki dostarczane są do rąk konsumen-
tów, którzy kupują online. W  jaki sposób 
DPD Polska odpowiada na potrzeby jednej 
i drugiej grupy?

Wymagania zarówno kupujących w  e-skle-
pach, jak i  samych sklepów internetowych 
wobec firm kurierskich są bardzo podobne. 
Obie strony chcą, żeby wysłany przez nadaw-
cę towar dotarł do odbiorcy jak najszybciej 
i  w  nienaruszonym stanie. Branża e-com-
merce, chcąc się jednak coraz bardziej pro-
fesjonalizować w  odpowiedzi na potrzeby 
konsumentów, oczekuje od dostawców usług 
logistycznych podejścia, które pozwoli zopty-
malizować swoje procesy wewnętrzne. Dlate-
go naszym klientom, dla których chcemy być 
swojego rodzaju promotorem i  pełnomoc-
nikiem, proponujemy rozwiązania, które nie 
tylko zapewnią sprawne procesy logistyczne, 
lecz także sprawią, że ich biznes będzie bar-
dziej rentowny i zyska nowe możliwości roz-
woju. Odbiorcy, choć stanowią ostatni etap 
w łańcuchu dostawy, mają największy wpływ 
na kształt oferty takich firm jak nasza. To ich 
wymagania decydują o tym, jak kurier komu-
nikuje się z odbiorcą, gdzie i kiedy nastąpi od-
biór przesyłki i jak zostanie uregulowana na-
leżność. Jako firma kurierska obserwujemy 
nawyki konsumentów i jak się te upodobania 

Szybko rozwijająca się branża e-commerce stawia przed firmami kurierskimi 
wiele wyzwań. Oferując nowe, innowacyjne usługi DPD Polska odpowiada na 
potrzeby zarówno e-sklepów jak i kupujących.  

Chcemy być 
najbardziej 
innowacyjną 
firmą 
kurierską
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LOGISTYKA W E-COMMERCE 
 
Czy klienci zwracają uwagę na opakowanie 
odbieranego towaru? Co zrobić, aby prze-
syłka była dobrze zapakowana a tym samym 
bezpieczna?

Zwykło się mówić, że nie szata zdobi, ale kon-
sument przy odbiorze paczki zwróci przede 
wszystkim uwagę na opakowanie zewnętrzne 
i  jeśli będzie ono uszkodzone lub nieestetycz-
nie zamknięte odda przesyłkę, zgłosi reklama-
cję i  e-przedsiębiorca straci sprzedaż, czyli 
pierwsze wrażenie ma tutaj jednak decydują-
ce znaczenie. Wybierając opakowanie z  jednej 
strony należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo 
przesyłki, czyli musimy zagwarantować jakość 
(np. odpowiednia grubość tektury) i  dostoso-
wać rozmiar do asortymentu, a z drugiej strony 
musimy dać konsumentowi wrażenie pełnej es-
tetyki – dobrze wykrojony model kartonu i za-
planowany nadruk logo. Te wymagania generują 
znaczne koszty i często przy planowaniu e-biz-
nesu w tym obszarze szukane są oszczędności, 
jednak są one złudne –niewłaściwe opakowanie 
spowoduje w naszym budżecie znaczne straty 
w sprzedaży.

Na co zwracają Państwo uwagę we współpra-
cy z kurierami, aby zapewnić swoim klientom 
najwyższy standard usług?

Na rynku polskim obok międzynarodowych 
przewoźników usługi kurierskie świadczą także 
spedytorzy o zasięgu krajowym. Dla wszystkich 
najważniejszym zadaniem jest spełnienie ro-
snących oczekiwań - efektem tego jest stale 
zwiększający się wachlarz serwisów dodat-
kowych (np. ostatnio wprowadzenie serwisu 
dostaw wieczornych). Przy wyborze kuriera 
w  pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę 
profil działalności naszego Klienta, tak, aby 
wszystkie dodatkowe serwisy były dopasowane 
do indywidulanych wymagań konkretnego e-
biznesu. I tak np.: wysyłka świeżych produktów 
na rynku polskim to zagwarantowanie dostawy 
tego samego dnia (serwis: same day delivery), 
wysyłka towaru AGD to zapewnienie przez prze-
woźnika serwisu wniesienia i montażu, a wysył-
ka zagraniczna to serwis ekspresowej obsługi 
zwrotów. Oczywiście priorytetem przy wyborze 
kuriera pozostaje nadal wskaźnik terminowości 
dostarczenia przesyłek do konsumenta.

rozmawia Piotr ruciński

Każdy e-przedsiębiorca ma możliwość ofero-
wania sprzedaży swoich produktów na rynki 
zagraniczne, ale nie każdemu taka działalność 
się opłaca. Realizacja wysyłki międzynarodowej 
wiąże się z obowiązkiem spełnienia wielu praw-
nych wymagań, np. właściwe oznaczenie towa-
ru, a  także generuje wyższe koszty związane 
np. z odprawą celną czy dodatkowymi usługami 
kurierskimi. Dlatego też na ten kanał sprzedaży 
decydują się głównie nasi zagraniczni Klienci, 
dla których Polska jest atrakcyjną lokalizacją, 
zarówno pod względem geograficznym – od-
biorcami są głównie konsumenci z całej Europy 
Zachodniej, jak i ekonomicznym – stawki za na-
jem powierzchni oraz koszty produkcji są niższe 
niż w „kraju pochodzenia” naszego Klienta. Za-
nim jednak Klient podejmie decyzję o międzyna-
rodowych wysyłkach z magazynu w Polsce musi 
dobrze zaplanować działanie na wielu płasz-
czyznach, z  których kluczowa będzie współ-
praca z firmami kurierskimi – godziny odbioru 
gotowych paczek z  magazynu mają wpływ na 
termin dostarczenia przesyłki, a co za tym idzie 
na zadowolenie i  kolejne zakupy w  e-sklepie.  

Aneta Wawrzyniak 
Menedżer ds. e-commerce 
w Raben Logistics Polska

Jak rozwój rynku e-commerce wpłynął na 
cele Państwa firmy?

Grupa Raben jest obecna w Polsce od ponad 25 
lat. Przez ten czas nastąpił dynamiczny rozwój 
w  każdym segmencie naszej działalności. Nie 
byłoby to oczywiście możliwe bez śledzenia 
trendów w gospodarce, w tym kierunku ewolu-
cji rynku e-commerce, która w ostatnich latach 
bardzo przyśpieszyła i  wg prognoz nie zamie-
rza zwolnić. Naszym głównym celem jest do-
trzymanie kroku tym zmianom – dla Klientów, 
których obecnie obsługujemy w  ramach tzw. 
dużej logistyki otwieramy możliwość sprzedaży 
detalicznej z naszych magazynów, a dla Klien-
tów, którzy prowadzą tylko sprzedaż interneto-
wą wspólnie z  naszymi partnerami oferujemy 
pełen zakres usług e-logistycznych.

Zakupy w  małym, polskim e-sklepie może 
dziś zrobić klient z  praktycznie każdego za-
kątka Ziemi. Jaką przewagę daje powierzenie 
usług logistycznych profesjonalistom? 

Oddanie całego procesu zarządzania produk-
tem i wysyłką „w ręce” operatora logistycznego 
zdejmuje z właściciela e-sklepu wiele obowiąz-
ków i problemów, które zaczynają pojawiać się 
w momencie wzrostu sprzedaży. Dzięki outso-
urcingowi logistycznemu e-przedsiębiorca nie 
musi burzyć kolejnej ściany w  swoim garażu, 
żeby zrobić miejsce dla nowych produktów, nie 
musi pakować paczek do drugiej w  nocy, bo 
nagle ich liczba zwiększyła się dwukrotnie, nie 
musi z  pełną torbą przesyłek pukać do drzwi 
kuriera. Te problemy przejmuje operator, któ-
ry gwarantuje elastyczny model składowania, 
dostosowując miejsce w  magazynie pod róż-
norodny asortyment, zarządza stanem maga-
zynowym produktów, planuje zatrudnienie pod 
zwiększoną sprzedaż i  piki poniedziałkowe, 
prowadzi ewidencję opakowań i kontaktuje się 
z firmami kurierskimi.

Jaki typ klienta najczęściej korzysta u  Pań-
stwa z  wysyłki towarów zagranicę? Z  czym 
związane są trudności w  obsłudze wysyłki 
międzynarodowej?

Już 8 listopada 2017 odbędzie się 13-sta 
edycja Targów eHandlu. Hala EXPO XXI 
w  Warszawie ugości ponad 4000 zwie-
dzających i  blisko 140 wystawców - od 
firm kurierskich i  logistycznych, przez 
oferujące rozwiązania SaaS, systemy CRM 
i  ERP, płatności online, po agencje inte-
raktywne.

Nie zabraknie także okazji do poszerzenia 
swojej wiedzy. W  ciągu 7 godzin trwania 
eventu, na 3 scenach, odbędą się aż 24 
prelekcje prowadzone przez ekspertów, 
którzy rozjaśnią nawet najbardziej złożone 
zagadnienia w tematyce handlu online.

 
Poniżej wybrane tematy 
prelekcji:
11:00 Strateg zakłada sklep internetowy, 
czyli jak narodziła się marka TULsie.pl, Mar-
cin Kalkhoff, TULsie.pl

11:35  Black Friday. Chwila grozy dla ser-
wera. 503 – Service Unavailable, Grzegorz 
Pawelec, Kei.pl

12:25 Budowanie przewag rynkowych dzię-
ki wykorzystaniu potencjału i  elastyczno-
ści partnera technologicznego, Szczepan 
Rędzioch, Atman

13:00 Telefon - przyjaciel czy wróg e-com-
merce?, Denis Shirokiy, Dzinga

13:50 “Polecam tego Allegrowicza”. Czy za-
rządzanie reputacją w Internecie ma (jesz-
cze) sens?, Jakub Sadowski, GetResponse

14:40 Case study: wdrożenie systemu e-
commerce dla Vistula Group S.A., Marcin 
Rutkowski, i-systems

15:15 Przykłady nadużyć w  E-commerce, 
Sebastian Gilon, TestArmy Group S.A.

16:05 Jak zepsuć wdrożenie systemu 
 e-commerce, Łukasz Plutecki, AtomStore

Obecność na targach potwierdziły już takie 
firmy jak: Adyen, PayU, Atman, DHL, DPD 
Polska, Dotpay, IAI SA, optivo, SEMSTORM, 
czy Poczta Polska. Co warte podkreślenia - 
udział w imprezie jest całkowicie darmowy. 
Bezpłatny bilet można pobrać na stronie:

targiehandlu.pl/#register 

W dobie zwiększających się wymagań klientów, inteligentne 
zarządzanie przesyłką stało się niemal tak ważne, jak jej zawartość.

   Największy event branży 
   e-commerce w Polsce




