Raport

Zachowania zakupowe klientów
Ulubione kanały komunikacji
Wyniki badania zrealizowanego w dniach 1-12 sierpnia 2020
na grupie 1003 osób metodą CAVI

W 2019 roku wartość polskiego eCommerce wyniosła
50 mld zł, a wzrost w bieżącym roku prognozowano na
ok. 20%. Jednak pandemia koronowirusa wiele zmieniła.
Obserwujemy
wzmożony
ruch
w
sklepach
internetowych, dlatego wartość eCommerce w tym roku
może być znacznie większa niż pierwotnie
przewidywano.
Większe zainteresowanie e-handlem powoduje jednak
zwiększoną
konkurencję
między
sklepami
internetowymi. Starają się one przyciągnąć nowych
i zatrzymać istniejących klientów wszystkimi
możliwymi sposobami. Może w tym pomóc
automatyzacja wielokanałowego marketingu. Jednak
aby skutecznie korzystać z tego rozwiązania, należy
wiedzieć, co dla polskiego klienta w sieci ma znaczenie.
Jakie ma zwyczaje zakupowe i w jaki sposób najlepiej
się z nim komunikować?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania zapytaliśmy
Polaków m.in. o częstotliwość i wartość ich e-zakupów
oraz o to, co ma wpływ na ich decyzje. Odpowiedzi
zebraliśmy w niniejszym raporcie, prosząc przy okazji
o komentarz ekspertów z branży eCommerce.
Owocnej lektury!

Krzysztof Jarecki
CEO, ExpertSender
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Zachowania
zakupowe Polaków
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11,20%

3,20%
23,00%

19,80%
22,40%
20,40%

Od ilu lat kupujesz w Internecie?
8-12 lat

4-8 lat

nie dotyczy

12-20 lat

2-4 lata

0-1 rok

4,10%
7,40%

1,00%

11,70%

7 na 10 Polaków robi zakupy
w Internecie. Co dziesiąty z nich
robi to od niedawna, a co piąty nawet kilka razy w tygodniu.
Aż połowa kupujących wydaje
więcej niż 300 zł miesięcznie!
Aż 79,60% Polaków z dostępem to Internetu
(wg Gemiusa to aż 84,9% populacji) robi
zakupy w Internecie. 11,20% to osoby, które
robią to od niedawna – krócej niż
12 miesięcy. Pokazuje to rzeczywisty wzrost
popularności e-handlu w Polsce.
Aż 17,10% badanych kupuje online kilka razy
w tygodniu, a 4,10% robi to nawet codziennie.
6,60% kupuje za małe kwoty, miesięcznie nie
przekraczając 50 zł, za to aż 49,8% wydaje
więcej niż 300 zł (aż 8,20% wydaje ponad
1000 zł miesięcznie!).

40,60%
6,60%
8,20%
31,10%

17,10%
12,50%
18,10%
13,80%

Jak często robisz zakupy
przez Internet?
kilka razy w miesiącu

raz w miesiącu

kilka razy w tygodniu

raz w tygodniu

raz na kwartał

codziennie

27,80%

Ile pieniędzy wydajesz miesięcznie
na zakupy w Internecie?

raz na rok
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101-300 zł

301-500 zł

501-1000 zł

51-100 zł

ponad 1000 zł

0-50 zł

Co zachęca Polaków do finalizacji zakupów online?
szybka i przewidywalna dostawa

19,40%

najniższa cena

15,50%

opinie o sklepie

13,83%

oferta dostosowana do potrzeb

13,52%

dostępność wielu produktów

13,37%

Co zniechęca Polaków do finalizacji zakupów online?
wyskakujące reklamy na stronie

15,43%

brak przewidywalnej lub darmowej dostawy

13,47%

reklamy nieinteresujących produktów

13,14%

powtarzające się reklamy

12,90%

skomplikowana strona internetowa

12,08%

Kupujących online zniechęcają przede wszystkim nachalne, powtarzające się i nietrafione
reklamy. Właściwe skonfigurowanie rekomendacji produktów oraz bardziej stonowana
i spersonalizowana ich prezentacja jest zatem o wiele bardziej istotna niż nam się wydaje.
Warto także zadbać o to, by maksymalnie poprawić UX sklepu internetowego oraz uatrakcyjnić
opcje finalizacji zakupu, udostępniając więcej opcji płatniczych oraz dostawy towaru.
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Co Polacy najrzadziej kupują w Internecie?
samochody i części samochodowe

10,19%

materiały budowlane i wykończeniowe

9,33%

artykuły dla kolekcjonerów

8,42%

ubezpieczenia
produkty farmaceutyczne

7,17%
6,77%

Polacy niechętnie kupują w Internecie produkty specjalistyczne, wymagające profesjonalnego
doradztwa. Jeśli oferujesz takie produkty w swoim e-sklepie, zapewnij klientom możliwość
łatwego kontaktu z ekspertem, najlepiej w wielu kanałach komunikacji jednocześnie (e-mail,
social media, chat, telefon).
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Jedynie dla co trzeciego Polaka kupującego w Internecie
istnienie sklepu stacjonarnego, w którym produkt można
obejrzeć lub odebrać, ma znaczenie.

15,30%

Czy Twoim zdaniem ważne jest,
żeby e-sklep miał też punkt
stacjonarny?

20,40%
64,30%

tak, chcę móc obejrzeć produkt w sklepie stacjonarnym
tak, chcę móc odebrać osobiście
nie, nie ma to dla mnie znaczenia

Rozwijanie sklepów internetowych i przerzucanie do nich budżetów ze sklepów stacjonarnych
- szczególnie w czasach pandemii koronawirusa - jest rozwiązaniem, które ma przyszłość, nie
należy jednak zapominać o tej części klientów, która nadal preferuje tradycyjny sposób robienia
zakupów.

Rozwój technologii zmienia potrzeby konsumentów do odwiedzania sklepów
stacjonarnych, aby przymierzyć ubranie lub uzyskać fachową poradę. E-sklepy oferują
wiele rozwiązań takich jak dostawy tego samego dnia, rozmowy przez live chat oraz
atrakcyjne zaprezentowanie produktów. Co więcej, algorytmy, które podpowiadają
klientowi jakimi innymi produktami może być zainteresowany, bardzo ułatwiają zakupy.
Należy jednak pamiętać, że proces przejścia klienta do sklepów online będzie bardzo
długi i żmudny. Polski konsument jest przyzwyczajony do zakupów jako formy
spędzania wolnego czasu z rodziną, co szczególnie można zauważyć w mniejszych
miastach. Tam ruch po otwarciu punktów handlowych utrzymuje się na podobnym
poziomie, czego nie można powiedzieć o galeriach w dużych miastach.

Jakub Leszczyński
Head of Marketing, Diverse
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Ponad 90% robiących zakupy online porzuca koszyki!
Co piąty Polak robi bardzo często!
Jak często w tym miesiącu dodawałaś/łeś do koszyka produkty/usługi
w e-sklepach, jednak ich nie kupiłaś/łeś?
10

7,90%

9

3,30%

8

7,90%

7

7,70%

6

17,90%

5

9,40%

4

8,90%

3

11,50%

2

8,90%

1

7,40%

0

9,20%

Porzucone koszyki w sklepach internetowych, czyli sytuacje, gdy klient dodał do koszyka produkt
lub usługę, ale ostatecznie nie decyduje się na zakup, to prawdziwa epidemia. Ich odzyskiwanie
pomoże Ci sfinalizować znacznie więcej transakcji, co przełoży się na znaczne zwiększenie
obrotów w Twoim sklepie internetowym. W odzyskiwaniu pomagają powiadomienia
o porzuconym koszyku lub o przecenie produktu umieszczonego w porzuconym koszyku funkcje oferowane przez platformy do automatyzacji wielokanałowego marketingu.
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Ulubione kanały
komunikacji
Polaków

9 / ExpertSender Zakupy online w Polsce 2020

Dla klienta eCommerce liczy się wygoda i szybkość
działania. W ostatnich dwóch latach polskie e-sklepy
zauważalnie skróciły dystans dzielący je od klienta. Aby
robić to skutecznie, jeden kanał komunikacji nie
wystarcza, trzeba obsługiwać ich kilka. W każdym z nich
klient powinien być rozpoznany i traktowany tak samo,
niezależenie od tego, czy postanowi napisać e-mail,
odezwać się przez chat, czy skorzystać z aplikacji
mobilnej. To z kolei możliwe jest tylko wtedy, gdy
zadbamy o swoją bazę danych o klientach
i skumulujemy wszystkie informacje o nich z różnych
źródeł w jednym miejscu, czyli stworzymy single
customer profile.
Łączenie danych z wielu kanałów, np. ze sklepów offline,
programu
lojalnościowego,
aktywności
klienta
w e-sklepie oraz historii jego zakupów pomaga
w kierowaniu precyzyjnej komunikacji, co z kolei
przekłada się na lepszy user experience i zwiększenie
sprzedaży. Niezwykle istotnym elementem podejścia
omnichannel jest spójność działań i komunikacji
z klientem, nie tylko pod kątem spersonalizowanej
zawartości, która budowana jest na podstawie
zgromadzonych danych, ale także synkretyzmu
kanałów komunikacji, które tworzą zgraną, idealnie
nastrojoną orkiestrę.

Piotr Czynsz
eCommerce Growth Manager, ExpertSender
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Tylko co czwarty Polak kupujący online ufa reklamom
wyświetlanym w Internecie!

24,00%

46,70%

Czy ufasz reklamom
produktów/usług w Internecie?
tak
nie

29,30%

nie wiem

Niski stopień zaufania do reklam sugeruje, że warto dbać o komunikację z klientem po zakupie.
Zamiast bombardować go anonimowymi reklamami, lepiej wykorzystać wiedzę na temat jego
preferencji i zachowań zakupowych, by informować go o produktach, które rzeczywiście mogą go
zainteresować. Budowanie zaufania do marki i lojalności to klucz do długoterminowego
zwiększania sprzedaży.
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Co czwarty Polak czerpie wiedzę o produktach z portali
społecznościowych!
Niebagatelne znaczenie w handlu internetowym ma tzw. marketing szeptany, tj. polecenia
produktów i usług od rodziny i znajomych. Jest to główne źródło informacji o produktach
i usługach dla 34,04% kupujących w Internecie.
Reklama w mediach społecznościowych jest też preferowanym kanałem komunikowania
o ofercie dla prawie 44% kupujących online.
Okazuje się więc, że reklamy oraz sama komunikacja w mediach społecznościowych są jednym
z najmniej „inwazyjnych” sposobów na prezentowanie produktów. Nie ignoruj więc tego kanału.

1,24%
2,10%
3,54%
3,83%
9,37%

Skąd najczęściej dowiadujesz
się o produktach?
25,72%

reklamy w mediach społecznościowych
polecenia od rodziny/znajomych
polecenia od innych użytkowników

10,03%

newsletter
reklamy na stronach internetowych

10,13%

20,08%

wizyta w sklepach stacjonarnych
reklama w mediach tradycyjnych (tv, radio, prasa)

13,96%

powiadomienia reklamowe z aplikacji mobilnych
SMSy reklamowe
chatboty

2,81%
4,04%
8,96%

43,76%

16,88%

Z których reklam najbardziej lubisz
dowiadywać się o produktach/ofertach
w Internecie?
reklama w mediach społecznościowych
e-mail
pozostałe reklamy w Internecie

23,55%

powiadomienia na telefonie (np. z aplikacji)
SMS
wyskakujące reklamy (pop-upy)
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Czy ważne jest dla Ciebie, żeby
e-sklep prowadził komunikację
w mediach społecznościowych?
tak

49,20%

nie

40,10%

obojętne

10,70%

Czy uczestniczysz w programach
lojalnościowych (zbierasz
punkty/pieczątki) e-sklepów?
tak

62%

nie

33,90%

nie wiem

4,10%

Prawie 2/3 kupujących
uczestniczy w programach
lojalnościowych
Stworzenie i rozwijanie własnego programu
lojalnościowego to pewny sposób na
zatrzymanie
istniejących,
ale
także
pozyskiwanie nowych klientów. W zamian za
perspektywę np. oszczędności finansowych
klienci skłonni są podzielić się cennymi
danymi na temat swoich zwyczajów
zakupowych oraz możliwości - co możesz
wykorzystać dla umiejętnego zwiększania
wartości sprzedaży.
Dane o kliencie z programu lojalnościowego
możesz także włączyć do swojej bazy
danych w platformie do automatyzacji
wielokanałowego marketingu, łącząc dane
z wielu źródeł online i offline, tworząc tzw.
single customer proﬁle.

Answear Club, nasz program lojalnościowy, działa od 2012 roku i cieszy się rosnącą
popularnością – uczestniczy w nim 60% kupujących na answear.com, a każdy klient może
do niego dołączyć. Założenie jest bardzo proste: klubowicze mogą przeznaczyć 10%
wartości swojego zakupu na kolejny. Zgromadzonymi środkami mogą obniżyć następny
rachunek nawet o połowę. Program skutecznie angażuje stałych klientów, a jego korzyści
zachęcają ich do dalszych, regularnych zakupów. Jak pokazują nasze statystyki, klubowicze
wykonują więcej transakcji w ciągu miesiąca oraz zwiększa się średnia wartość ich
koszyków. Ponadto, dzięki różnorodności komunikacji programu lojalnościowego
(newslettery, SMS-y i wiadomości push) możemy w zaktywizować tzw. uśpionych klientów
lub tych tracących aktywność.

Marcin Nawrocki
CRM Manager, Answear.com
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Dla prawie 3/4 kupujących personalizacja ofert skutecznie
zachęca do zakupu online
Jednocześnie ponad połowa z nich nie zgadza się na profilowanie.

Czy chcesz, żeby e-sklep dostosowywał
formę i miejsce komunikacji do Twoich
preferencji?

26%

74%

tak
nie

Czy oferty dostosowane do Twoich potrzeb
pomagają Ci podjąć decyzję o zakupie?
tak

29,1%

70,9%

nie

54,8%

45,2%

Czy pozwalasz e-sklepom w których robisz
zakupy na profilowanie?
tak
nie

Dostosowana do potrzeb i oczekiwań klientów oferta oraz komunikacja są skutecznym
sposobem na zwiększanie sprzedaży i utrzymywanie lojalności klientów. Zalety personalizacji
dostrzega aż 74% kupujących. Co zaskakujące, tylko nieco ponad połowa z nich zgadza się na
profilowanie przez odwiedzane przez siebie sklepy internetowe. Skąd ten paradoks? Może
wynikać on z problemu komunikacyjnego – klauzule są zazwyczaj pisane językiem prawniczym,
który jest nieprzejrzysty oraz nie informuje klienta o zaletach wyrażenia zgody. Dlatego warto
popracować nad sposobem komunikowania klientowi korzyści płynących z wyrażenia zgody na
profilowanie.
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Prawie co piąty ankietowany udostępnia swoje konta
w sklepach internetowych bliskim
Zwyczaj udostępniania kont w sklepach
internetowych innym osobom lub robienie
zakupów dla bliskich ma niestety negatywny
wpływ na skuteczność mechanizmów
personalizacyjnych. Właściciel konta na
podstawie historii nieswoich zakupów
otrzymuje
nietrafione
rekomendacje
i powiadomienia, co prędzej wywoła jego
frustrację niż nakłoni do dalszych zakupów.
Rozwiązaniem jest uproszczone zakładanie
kont, co zachęci osoby mniej oswojone
z zakupami w Internecie do stworzenia
własnych. Innym pomysłem do rozważenia
jest wprowadzenie subkont w ramach
jednego konta, które właściciel konta mógłby
przypisywać konkretnym bliskim osobom,
a które zbierałyby dane dotyczące jedynie ich
zakupów.

17,90%

57,40%

24,70%

Czy udostępniasz swoje konta
sklepów Internetowych bliskim?
tak

nie

nie wiem

Dzielenie własnego konta w sklepie internetowym z bliskimi osobami może być wygodnym
rozwiązaniem, ale warto się zastanowić nad bezpieczeństwem takiego zachowania. Konto
w sklepie internetowym nie służy wyłącznie do uzyskania nieograniczonego dostępu do
oferty, ale przede wszystkim uprawnia jego właściciela do zawierania transakcji. Część
użytkowników nie zwraca uwagi na zagrożenia jakie mogą z tego wynikać, bo ufa osobom,
z którymi dzielą się swoim kontem. Tymczasem wykonanie każdej operacji przez osobę
korzystającą z konta powoduje, że zostaje ona przypisana do jego właściciela. Niektóre
operacje mogą z kolei prowadzić do niepożądanych zobowiązań prawnych
oraz finansowych, a ich cofnięcie nie zawsze jest możliwe.

Michał Kidoń
Data Protection Officer, ExpertSender
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Dla 60% ankietowanych ważne jest, czy Twój sklep
podejmuje działania w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu
Czy ważne jest dla Ciebie zaangażowanie e-sklepu
w odpowiedzialność społeczną?
tak
nie
jest mi to obojętne

60,70%
7,70%
31,60%

Angażowanie się w działania pozabiznesowe oraz ich komunikowanie jest dla Twoich klientów
ważne. Jeśli chcesz zwiększyć rozpoznawalność swojej marki oraz zyskać zaufanie nowych
klientów, zdecydowanie warto, byś podjął/podjęła działania CSR.

Zmiany oczekiwań społecznych względem firm coraz mocniej zaczynają przekładać się na
decyzje konsumenckie podczas procesów zakupowych. Trend, który zaczęliśmy
obserwować już w latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, jest coraz
mocniej zauważalny na polskim rynku. Dzisiejszy konsument podczas dokonywania
wyboru produktu czy usługi nie opiera się tylko na podstawowych parametrach, takich jak
cena, termin dostawy czy jakość, ale w coraz większym stopniu bierze pod uwagę także
w jaki sposób jego zakup będzie oparty o łańcuch wartości. Stąd coraz częściej ocenianym
elementem są aspekty społeczne i środowiskowe podmiotów, które uczestniczą
w transakcji. Dziś chcemy kupować nie “rzeczy”, a wartości, jakie stoją za ideą ich powstania,
sposobem wytworzenia oraz podmiotami, które tego dokonują.

Tomasz Smorgowicz
Ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz budowania marek. Partner oraz CEO
w 102 Group, a także Prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA.
Wykładowca akademicki WSB w Gdyni oraz Gdańsku
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ExpertSender to platforma dla sklepów internetowych,
pomagająca zwiększać sprzedaż za pomocą automatyzacji
marketingu w kanałach: email, SMS, mobile oraz web.
ExpertSender działa od ponad 11 lat i dostarcza
20 miliardów wiadomości rocznie, dla ponad 400 klientów
i ponad 1000 marek na całym świecie.
ExpertSender z centralą w Gdyni ma
oddziały w Moskwie, Pekinie oraz São Paulo.
ExpertSender jest aktywnym członkiem
organizacji, które wyznaczają i promują
najlepsze praktyki w marketingu.
ExpertSender ma także status Silver
Microsoft Partner, certyfikat ISO 27001
i w pełni spełnia wymogi nakładane przez
RODO.

Firma współpracuje z takimi markami jak:

kontakt@expertsender.pl | expertsender.pl
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