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Obecnie konsumenci mają mnóstwo sposobów na to, aby wyrazić swoją sympatię do produktu, czy usługi. Mogą polubiać,
komentować, dzielić się opiniami, ale mogą też głosować mniej wokalnie - poprzez klikanie na określone treści i reklamy,
wejście do konkretnego sklepu, czy e-sklepu, a ostatecznie - używając swojego portfela (choć w dobie nowoczesnych
płatności, właściwie także smartfona, a za chwilę pewnie i smart zegarka). Cała ścieżka zakupowa jest w zasadzie
odzwierciedleniem tego, jak konsument postrzega naszą markę, produkt bądź usługę. Jednocześnie coraz większa liczba
kanałów zakupowych i złożoność tej konsumenckiej ścieżki - sklepy stacjonarne, sklepy internetowe, aplikacje, media
społecznościowe - sprawiają, że rośnie liczba miejsc i momentów, aby to postrzeganie zmienić na lepsze lub gorsze
i przekonać do siebie lub zniechęcić konsumenta. Dlatego niezwykle ważne jest obserwowanie zachowań swoich klientów,
a także śledzenie i badanie trendów dotyczących całego rynku - kolokwialnie mówiąc - trzymanie ręki na pulsie.

My, jako Grupa Interia, a w szczególności jej część AdRetail, wspierająca sprzedaż sieci handlowych i producentów, staramy
się tę rękę na pulsie trzymać, aby móc jak najlepiej spełniać wobec naszych klientów rolę doradcy i efektywnego medium
komunikacji. W czerwcu 2017 roku zrealizowaliśmy obszerne badanie i opublikowaliśmy raport „Smart Okazje” w temacie
promocji jako czynnika zakupowego. Obecnie naszą uwagę przykuła kwestia kanałów zakupowych, a w szczególności roli
sklepów stacjonarnych w zmieniającym się otoczeniu technologicznym i biznesowym. Prowadząc rozmowy z wieloma
markami i sieciami handlowymi widzimy jak duży nacisk kładzie się na nowoczesne rozwiązania zakupowe w obrębie
oﬄine oraz łączące online z oﬄine i ułatwiające Polakom zakupy, m.in. beacony, rozwiązania wykorzystujące RFID,
geolokalizowane aplikacje mobilne prezentujące spersonalizowane oferty klientom sklepu, aplikacje śledzące ruch klientów
w sklepie, płatności telefonem. Obserwujemy też coraz większy nacisk na spójność różnych kanałów zakupowych
i rozwiązania umożliwiające konsumentowi wygodny zakup niezależnie od miejsca styku z marką, jak chociażby
przechowywanie wirtualnego koszyka i historii zakupowej niezależnie od urządzenia, czy listy zakupowe i aplikacje
kuponowe.

Wszystkie te działania to ogromny nakład pracy, czasu i pieniędzy, dlatego ważne jest, aby odpowiadały wymaganiom
konsumentów. Chcemy wesprzeć biznes i naszych klientów tą wiedzą. W badaniu „Sklepy Przyszłości” zadaliśmy polskim
konsumentom i ekspertom najbardziej frapujące nas pytania związane z przyszłością handlu i sklepów. Zapytaliśmy
o potencjał nowoczesnych technologii wspierających zakupy, ścieżki zakupowe oraz to, jak wyobrażają sobie sklepy
stacjonarne i internetowe za kilkanaście lat. Pozyskane informacje przedstawiają bardzo ciekawy obraz polskich
konsumentów i ich oczekiwań. W wielu miejscach nas zaskoczyły, przykładowo w momencie, gdy konsumenci w niektórych
kategoriach wskazali na media społecznościowe jako główne miejsce pozyskiwania informacji o produktach, a smartfon
jako najczęściej wykorzystywane urządzenie zakupowe.

Zapraszamy do przeczytania raportu. Na początku znajdą Państwo najważniejsze wyniki spisane z myślą o zajętych
menedżerach, natomiast zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji, ponieważ każdy rozdział to kopalnia wiedzy
o polskich konsumentach i tym samym Państwa klientach.

Życzymy miłej lektury.

Norbert Kowalski
Dyrektor zarządzający
AdRetail, Grupa Interia
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Polski rynek płatności jest niezwykle dynamiczny. Polacy lubią płacić wygodnie i bezpiecznie. Nie boją się też nowych
rozwiązań. Zarówno nasze dane wewnętrzne, jak i te z badań konsumenckich, jakie realizujemy wspólnie z Interią i Mobile
Institute, pokazują wyraźnie, że czynnikiem decydującym o zakupie, obok takich elementów jak cena czy marka, staje się
coraz częściej także forma płatności. Już 2 lata temu konsumenci mobilni wskazywali, że właśnie wygodny i zaufany sposób
płacenia przesądza o tym, czy dokonają zakupu w danym e- czy m-sklepie. W 2016 roku co piąty konsument wskazał, że
integracja z systemami płatności mobilnych jest koniecznym elementem nowoczesnego m-sklepu. Wśród kupujących
mobilnie odsetek ten wyniósł aż 39 proc. Obecnie takie wymagania stawiane są przez klientów, nie tylko w stosunku do
sklepów mobilnych, ale także po prostu internetowych, a nawet stacjonarnych.

W ramach projektu „Sklepy przyszłości” zapytaliśmy ponad 1600 internautów o ich preferencje i wymagania w stosunku do
narzędzi płatniczych wykorzystywanych podczas zakupów. Okazało się, że zależnie od kategorii - a badania dotyczyły
zakupów m.in. produktów spożywczych, odzieży, obuwia, kosmetyków, elektroniki, usług edukacyjnych i rozrywkowych brak nowoczesnych opcji płatności typu BLIK zniechęca do zakupu w sklepie stacjonarnym bądź internetowym od 10 do 33
proc. badanych. W przypadku zakupów w kategorii edukacja i rozrywka okazało się wręcz, że niemożność zapłacenia
BLIKIEM została wskazana jako czynnik bardziej zniechęcający do zakupu niż wysokie ceny czy niedostępność
asortymentu, a w przypadku sklepu stacjonarnego jego odległość od miejsca pracy czy zamieszkania badanego. W tym
kontekście brak integracji z nowoczesnymi systemami płatniczymi, takimi jak BLIK, rodzi duże i policzalne ryzyko dla
sklepów.

Polski Standard Płatności, mając na uwadze wymagania współczesnych konsumentów, stara się być coraz powszechniej
dostępny. Zawieramy kolejne partnerstwa z wiodącymi sieciami sprzedaży i markami. Można już płacić BLIKIEM kupując
bilet w Multikinie, czy wypożyczając rowery miejskie, a od lutego 2018 roku, także robiąc zakupy w sklepach Żabka
i Freshmarket. Wśród partnerów BLIKA nie mogło zabraknąć też Allegro, z którym realizujemy wiele ciekawych akcji
promocyjnych. Podobnie, promocyjnie działamy na co dzień z pizzaportal.pl, oferując za płatność BLIKIEM atrakcyjne
rabaty. Także w tym przypadku mamy na uwadze potrzeby klientów, którzy wskazują promocje i programy lojalnościowe
premiujące płatności określoną metodą jako jedne z najbardziej pożądanych. Staramy się wspierać procesy zakupowe
niezależnie od kanału, czy to w oﬄine, online, czy mobilnie. BLIK doskonale je łączy, wpisując się w trend „omnichannel”,
czyli dostępności zakupu i zapłaty wszędzie tam, gdzie jest konsument. Mamy nadzieję, że dane i wnioski pochodzące m.in.
z badania „Sklepy przyszłości” pozwolą nam na zawarcie z markami kolejnych partnerstw, które przysłużą się polskim
konsumentom i ułatwią im codzienne zakupy. Zachęcamy do lektury raportu. Zobaczycie Państwo jak każde kolejne
„bliknięcie” w sklepie przekłada się na rozwój Państwa biznesu.

Anna Nowacka
Dyrektor Marketingu
BLIK, Polski Standard Płatności
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Jak konsumenci będą kupować? To pytanie, które towarzyszy praktycznie wszystkim menadżerom w większych
i mniejszych ﬁrmach, niezależnie czy zarządzają bezpośrednio sprzedażą, czy zajmują się marketingiem, „digitalem”,
strategią, działaniami operacyjnymi bądź technologią. W końcu od tego, czy i gdzie jest klient, zależy wynik sprzedażowy,
a klient ostatnio przemieszcza się dość dynamicznie na swojej ścieżce zakupowej. 54% internautów kupuje w sieci, choć to
wcale nie oznacza, że ich ścieżka zaczyna się i kończy właśnie tutaj. Może tak być, ale wcale nie musi, a na pewno dane
pokazują, że (być może jeszcze) nie dla każdej kategorii sprzedażowej, czy grupy konsumentów.

Obserwując jednak rynek przez ostatnich kilka lat, można dostrzec zmiany, które szybciej bądź wolniej dotykają każdą
kategorię i grupę konsumencką. Jedną z nich są zakupy w sieci, a kolejną omnichannel, czyli mnogość kanałów
wykorzystywana w procesie zakupu - wielowymiarowość zakupów. Polscy internauci posiadają 1,8 urządzenia na osobę,
a smartfon staje się właśnie na naszych oczach tym pierwszym „top of mind”, wyprzedzając laptopa we wskazaniach jako
urządzenie najlepiej wspierające podejmowanie decyzji zakupowych i dokonywanie zakupów. Co dziesiąty internauta
deklaruje, że w niektórych kategoriach przechodzi już regularnie całą ścieżkę zakupową na smartfonie. Jednak wzrost
wykorzystania urządzeń mobilnych jest znacznie wyższy niż spadek użycia w tym kontekście ich stacjonarnych, czy też
pełnowymiarowych odpowiedników. 1/3 internautów deklaruje, że w jednym procesie zakupowym wykorzystują więcej niż
jedno urządzenie, a dodatkowo dla takich konsumentów liczba wykorzystywanych urządzeń to 1,5-1,8 na każdym etapie
zakupowym, czyli począwszy od poszukiwania inspiracji, poprzez porównywanie ofert, a na zakupie i opiniowaniu
skończywszy. Być może jest to okres przejściowy, ale zważywszy na szybkość rozwoju i „time to market” nowych technologii
można przypuszczać, że już stale będziemy jako konsumenci i biznes w tym okresie przejściowym, przestawiając się na
kolejne urządzenia - smartfon, smart zegarek, smart biżuterię, beacony, smart okulary, być może coś bardziej
zintegrowanego z naszym ciałem jak chipy… o ile będą dla nas wygodniejsze, nawet w pojedynczym kontekście, jak zakupy
w biegu, regularne zakupy spożywcze, okazjonalny zakup prezentu, czy odnowienie abonamentu.

Pozostaje jeszcze pytanie, gdzie w tej podróży jest miejsce sklepów stacjonarnych. Ruch ﬁrmy Amazon (wskazywanej przez
wielu menadżerów z obszaru retail jako lider rozwiązań i tym samym bacznie obserwowany podmiot) w kierunku sklepów
stacjonarnych, a także prace nad urządzeniami typu smart AGD, Alexa, czy wygodne formy płatności mobilnych
w sklepach, to wyraźny sygnał, że „oﬄine” pozostanie ważnym kanałem zakupowym, choć już nie na prawach monopolu.
Podobnego zdania są konsumenci typując sklepy stacjonarne jako główne miejsce zakupowe w horyzoncie 5-10 lat, choć
wyraźnie wspierane przez media społecznościowe i e-commerce, a także nowoczesne technologie oraz oceniając
pozytywnie opcje takie jak listy zakupowe i aplikacje umożliwiające płatność za zakupy bez kolejki, czy elektroniczne
dynamiczne metki.

Wydaje się zatem, że kluczem do tej zagadki jest wygoda zakupów i ich wpasowanie się w obecne i przyszłe zwyczaje
konsumentów. W tym kontekście zyskuje zdecydowanie podejście „no-line”, gdzie każdy znany nam i nieznany jeszcze
kanał zakupowy ma swoje miejsce, o ile jest przyjazny konsumentowi i ułatwia zakupy.

Zapraszam Państwa do lektury raportu, który powstał na podstawie badania 1627 internautów oraz licznych wywiadów
konsumenckich i eksperckich. Pokusiliśmy się, aby nie tylko prześledzić ścieżki zakupowe polskich konsumentów i zmierzyć
efekty ROPO, czy odwróconego ROPO, ale także zadaliśmy bezpośrednie pytania o przyszłość sklepów oraz skłonność
konsumentów do skorzystania z nowoczesnych technologii wspierających zakupy. Mam nadzieję, że będziecie Państwo
mile zaskoczeni i przede wszystkim biznesowo zainspirowani wynikami. Dobrej lektury!

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor zarządzająca
Mobile Institute

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI
SKLEPY PRZYSZŁOŚCI
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‣ CZY JESTEŚMY ZAINTERESOWANI NOWYMI
TECHNOLOGIAMI? TAK!
Ponad połowa (53%) badanych przyznaje, że według nich Polacy są zainteresowani nowymi technologiami. Tego zdania są
przede wszystkim ludzie młodzi, kobiety oraz mieszkańcy miast liczących 100-200 tys. mieszkańców.

‣ ZAKUPY PRZEJDĄ DO ONLINE? NIEZUPEŁNIE.
70% badanych wskazało, że miejsca, w których będziemy częściej robić zakupy, to sklepy inne niż sklepy stacjonarne.
Zdaniem Polaków zakupy przede wszystkim przeniosą się do Internetu (24%) oraz mediów społecznościowych (24%). Czy
Internet będzie głównym miejscem zakupów? Raczej nie. Zdania, że online przejmie większość transakcji zakupowych jest
co 10. Polak.

‣ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA ZAKUPOWE?
WYKORZYSTAMY, ALE NIE WSZYSTKIE…
Nowoczesne rozwiązania, które Polacy chętnie wykorzystają podczas zakupów dotyczą przede wszystkim zakupów oﬄine.
Inteligentne, automatyczne wózki, które podążają za klientem podczas gdy spokojnie wybiera produkty badani oceniają
jako rozwiązanie, z którego skorzystają najchętniej (ocena 6,51 w skali 1-10, Technologia 9). Wobec jakiego rozwiązania
mamy najmniejsze zaufanie? Z możliwości wpuszczania kuriera do domu podczas nieobecności (ocena 5,88 w skali 1-10,
Technologia 14).

‣ NIE OFERUJESZ DANEJ METODY PŁATNOŚCI? NIE
ISTNIEJESZ…
Brak preferowanej przez klienta metody płatności zniechęci do zakupu co 3. klienta sklepu z odzieżą, elektroniką oraz
produktami z kategorii rozrywka/edukacja, niezależnie, czy będzie szukał produktu w sklepie internetowym, czy
stacjonarnym…

SKLEPY PRZYSZŁOŚCI | RAPORT 2018

‣ WIELE KATEGORII TO WIELE STRATEGII
ZAKUPOWYCH
Każda kategoria zakupowa rządzi się swoimi prawami. Z danych wynika wyraźnie, że zależnie od tego, co chcemy kupić,
poszukujemy inspiracji, informacji i ofert w różnych miejscach, a także inne czynniki skłaniają lub zniechęcają nas do
zakupu. Nie jest możliwe więc stworzenie jednej właściwej strategii dotyczącej rozwoju sklepów i dotarcia do
konsumentów.

‣ POLACY NIE LUBIĄ KOLEJEK
Wyższe ceny, niż w sklepach internetowych, to element najbardziej zniechęcający do zakupów w sklepach stacjonarnych
tylko w kategorii urodowej. W przypadku odzieży i produktów spożywczych będą to zdecydowanie zbyt długie kolejki,
a w przypadku elektroniki niedostępność produktów.

‣ NIE LUBIMY TEŻ DROGICH DOSTAW
Dostawa to kluczowy element ścieżki zakupowej. E-kupujący w kategorii odzież i spożywczej najczęściej zrezygnują
z zakupu ze względu na zbyt drogą dostawę, a w kategorii elektronika i obuwie, na zbyt długą dostawę.

‣ CHCEMY PERSONALIZACJI, ALE NIECHĘTNIE
DZIELIMY SIĘ DANYMI
44% badanych chce, aby sklepy kierowały do nich spersonalizowaną ofertę, ale co 4 badany nie chce udostępniać żadnych
danych o sobie, które umożliwiłyby taki proces. Aby otrzymać spersonalizowaną ofertę od sklepu, Polacy najczęściej są
w stanie podzielić się adresem e-mail, miejscem zamieszkania oraz datą urodzenia. Znacznie rzadziej chcą udostępniać
dane typu pesel oraz bieżącą lokalizację.
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MIEJSCE ROBIENIA ZAKUPÓW

Ponad połowa internautów (54%) deklaruje, że robi regularnie zakupy w sklepach stacjonarnych. W ten sposób najczęściej
dokonują zakupów osoby powyżej 45. roku życia. Nieco mniej, bo 43%, deklaruje, że sklepy stacjonarne są
najwygodniejszym miejscem zakupów. Zakupy w Internecie częściej wybierają osoby młodsze, między 19. a 34. rokiem
życia. Zakupy poprzez aplikacje i strony mobilne robi prawie co 4. badany. Ta forma realizacji zakupów jest szczególnie
domeną osób poniżej 18. roku życia, spośród których 77% przyznaje, że robi m-zakupy. Zakupy w social media częściej
wskazują mężczyźni (+11 p.p. w stosunku do kobiet). Z największej liczby miejsc zakupowych, korzystają mieszkańcy
dużych miast, ale wśród mieszkańców wsi także 22% wskazało, że dokonuje zakupów poprzez aplikacje mobilne, a 17%
w mediach społecznościowych. Większa liczba wykorzystywanych miejsc zakupowych charakteryzuje także posiadaczy
urządzeń mobilnych oraz laptopów. Osoby w tej grupie kupują częściej nie tylko w Internecie (ponad 60% wskazań), ale
także stacjonarnie (ponad 70% wskazań), co może świadczyć o tym, że bardziej świadomie dokonują wyboru miejsca
w zależności od sytuacji.

Wykres 1: Gdzie robisz zakupy? (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci

54%
w sklepach stacjonarnych

43%

36%
w sklepach internetowych

26%

24%
poprzez aplikacje, strony mobilne

18%

21%
w social media

13%
0%

10%

20%

kupuje
uważa jako najwygodniejsze

30%

40%

50%

60%

13

SKLEPY PRZYSZŁOŚCI | RAPORT 2018

PŁATNOŚCI W SKLEPIE STACJONARNYM

Połowa internautów przyznaje, że za zakupy w sklepach stacjonarnych płaci gotówką, ale zdecydowanie mniej (-20 p.p.)
uważa ten sposób za najwygodniejszy. Preferują go przede wszystkim mieszkańcy wsi (46%) oraz osoby powyżej 45. roku
życia. Płatność kartą wskazało 40% badanych. Dodatkowo karta jest najwygodniejszym sposobem płatności dla prawie co
3. respondenta. W przypadku BLIKA podobny odsetek badanych - co siódmy - deklaruje, że korzystał z tej metody płatności
i uważa ją za najwygodniejszą podczas zakupów w sklepie stacjonarnym. Nowoczesne płatności, jak BLIK, płatności
zbliżeniowe, czy Google Pay, zdecydowanie najchętniej wykorzystują posiadacze urządzeń mobilnych, a także osoby
poniżej 34. roku życia.

Wykres 2: W jaki sposób najczęściej płacisz za zakupy w sklepie
stacjonarnym / jaki jest dla Ciebie najwygodniejszy? (jednokrotnego/
wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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PŁATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM

Najczęściej wykorzystywanym sposobem płatności za zakupy w sklepach internetowych jest karta płatnicza (28%), która
jest najpopularniejsza wśród osób między 19. a 34. rokiem życia. Karta płatnicza jednocześnie najwygodniejszą formą
płatności dla 22% badanych. Co 4. badany często płaci za zakupy w Internecie gotówką, jednakże już tylko 14% uważa ten
sposób za najwygodniejszy. Są to przede wszystkim osoby poniżej 18. roku życia, które często nie mają dostępu do konta
i karty płatniczej. Co ciekawe, z BLIKA skorzystała już podobna grupa osób, co z pay by link (14% vs 15%). Identyczna grupa
uważa, że są to najwygodniejsze rozwiązania (11%).

Wykres 3: Który sposób płatności za zakupy w sklepie internetowym
wykorzystujesz najczęściej / jest dla Ciebie najwygodniejszy?
(jednokrotnego/wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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PŁATNOŚCI W SKLEPIE MOBILNYM

Kupując mobilnie, polscy konsumenci korzystają najczęściej z karty płatniczej (23%), a także gotówki (17%). BLIK zajął 3-cie
miejsce i zdobył 12% głosów i lekką przewagę nad pay by linkiem. Jednocześnie, te same rozwiązania są oceniane jako
najwygodniejsze odpowiednio przez 17%, 13% i 11% badanych, Co ciekawe, płatności mobilne są częściej wskazywane
przez kobiety, a BLIK ma zdecydowanie najwięcej fanów wśród osób w wieku 15-18 lat. Podobnie jak wcześniej
w przypadku miejsc zakupowych, największą liczbą często wykorzystywanych metod płatności charakteryzują się duże
miasta. Mieszkańcy wsi natomiast bardzo często (49%) nie pamiętają z jakiej metody płatności korzystali.

Wykres 4: W jaki sposób najczęściej płacisz za zakupy w aplikacji
mobilnej sklepu? (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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POSZUKIWANIE INFORMACJI

Okazuje się, że miejsce poszukiwania informacji o danym produkcie zmienia się w zależności od tego, co chcemy kupić.
W gazetkach promocyjnych szukamy informacji przede wszystkim o produktach spożywczych (63%) oraz obuwiu (50%).
Najczęściej w tym celu wykorzystują je osoby powyżej 55. roku życia, ale także np. w przypadku produktów spożywczych,
ponad 60% osób w wieku 34+ i ponad połowa osób poniżej tego wieku. Korzystaniu z gazetek promocyjnych sprzyja też
używanie urządzeń mobilnych. Aż 73% użytkowników smartfonów poszukuje inspiracji zakupowych w kategorii spożywczej
właśnie w tego rodzaju mediach. Media społecznościowe wykorzystujemy głównie w poszukiwaniu ofert odzieżowych
(52%), jednak w poszukiwaniu inspiracji i ofert chętnie zajrzymy również na strony internetowe sklepów (46%). Na stronę
internetową wejdziemy również w poszukiwaniu informacji dotyczących elektroniki (39%), których szukać będziemy także
w magazynach (38%). Jeżeli chodzi o poszukiwanie inspiracji na blogach, to działanie takie dotyczy przede wszystkim
produktów z kategorii rozrywka i edukacja (46%) oraz uroda (42%). W ten sposób inspiracji i ofert produktów poszukują
osoby poniżej 24. roku życia.

Wykres 5: Gdzie poszukujesz informacji o produktach, inspiracji, ofert produktów? (wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
70%

63%
60%

40%

52%

50%

50%

46%
39%

37%
33%

38%
32%

30%
28%

30%

28%
25%

30%

46%
42%

44%

20%
18%

20%

11%

11%

10%

14%

12%

12%

9%

6%

4%

12%12%
4%

produkty spożywcze
elektronika

odzież
uroda

obuwie
rozrywka/edukacja

i
og
bl

a
m
is
so
p
za
y,
c
yn
az
ag
m

ed
i
Fa a s
ce po
bo łe
ok czn
, I oś
ns ci
ta ow
gr e
am
)

(n

st

p.

m

ro
n

y

in

ga

te

ze

tk
i

rn
et
ow

e

pr
om

sk
le

oc
y

jn
e

pó
w

0%

19

SKLEPY PRZYSZŁOŚCI | RAPORT 2018

POSZUKIWANIE INFORMACJI WYKORZYSTYWANE URZĄDZENIA
W poszukiwaniu informacji o produktach Polacy wykorzystują szereg urządzeń. Co 3. internauta kupujący produkty
spożywcze wykorzystuje PC do poszukiwania informacji. Najpopularniejszym urządzeniem do wyszukiwania informacji jest
jednak zdecydowanie laptop, po którego najczęściej sięgają osoby planujące zakup odzieży (51%) lub elektroniki (47%). Do
poszukiwania elektroniki Polacy wykorzystują również tablet (39%), na którym być może łatwo jest przeglądać oferty ze
względu na często niewiele mniejszy rozmiar ekranu. Ze smartfona najczęściej korzystają osoby poszukujące informacji
o produktach urodowych (38%), częściej są to kobiety. Przy przeglądaniu ofert z kategorii rozrywka/edukacja internauci
najczęściej sięgają po smart TV, które oferuje nam szereg usług, takich jak wideo na życzenie, czy gry online.

Wykres 6: Z których z podanych urządzeń korzystasz wyszukując informacje, poszukując inspiracji, ofert? (wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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ZAKUP PRODUKTU

Najpopularniejszą kategorią zakupową w sklepach stacjonarnych są produkty spożywcze, które kupuje tam regularnie aż
84% badanych. Produkty z kategorii odzież internauci najczęściej kupują również w sklepach stacjonarnych (62%),
zdecydowanie częściej są to kobiety (67% vs 51% w przypadku mężczyzn). Jednakże ponad połowa (52%) kupujących odzież
kupuje ją również w sklepach internetowych. Sklepy internetowe są najpopularniejszym miejscem zakupu elektroniki
(39%), Zakupu dokonują tam najczęściej osoby między 19. a 34. rokiem życia. Zakup produktów z kategorii uroda dokonuje
się już w bardzo dużym stopniu na stronach mobilnych (57%). Co kupują Polacy w social media? Przede wszystkim
produkty z kategorii rozrywka/edukacja. Aż 59% badanych aktywnych zakupowo w tej kategorii wskazało właśnie to
miejsce.
Wykres 7: W jaki sposób kupujesz produkty?
(wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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ZAKUP PRODUKTU - WYKORZYSTYWANE
URZĄDZENIA
Podczas gdy 33% internautów poszukujących informacji o produktach spożywczych korzysta z komputera stacjonarnego,
do zakupów w tej kategorii przy użyciu PC przyznaje się już 20% badanych. W przypadku produktów spożywczych ponad
połowa (52%) badanych nie korzysta z żadnego z wymienionych urządzeń podczas zakupów w tej kategorii. Laptop,
podobnie jak w przypadku wykorzystania go w celu inspiracji, jest najczęściej wykorzystywany do zakupu odzieży (47%)
oraz elektroniki. Co 5 internauta, niezależnie od płci, wykorzystuje smartfon do zakupu produktów urodowych. Wzrost
wykorzystania urządzenia w poszukiwanie informacji vs kupowanie zauważalny jest szczególnie jest w kategorii rozrywka
i edukacja, gdzie 24% badanych poszukuje inspiracji na smart TV, a 11 p.p. więcej deklaruje, że kupuje przy pomocy tego
urządzenia.

Wykres 8: Z których z podanych urządzeń korzystasz kupując produkty? (wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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Jakimi klientami s! wg Pani/Pana Polacy? Jak
mo"na by#oby opisa$ nasze zachowania zakupowe?

Paulina Szczurowska
Digital Planner/Buyer
Initiative

Michał Markowski

Polacy staj! si" coraz bardziej wymagaj!cymi, #wiadomymi konsumentami, postrzeganymi jako
Ci o „wysokiej inteligencji zakupowej”. Od kilku lat mo$na zaobserwowa% trend (przypisywany
zw&aszcza internautom) „dojrza&ego konsumenta”, który charakteryzuje si" byciem
wyedukowanym klientem z wysokimi wymaganiami. Oczekujemy od producentów
przekazywania prawdziwych informacji o swoim produkcie w sposób dla nas zrozumia&y, dbaj!c
jednocze#nie o kwestie zwi!zane ze #rodowiskiem, odpowiedniego traktowania pracowników
przy zachowaniu jako#ci produktu i us&ugi. Etykiety powinny mie% podany dok&adny sk&ad,
w&a#ciwo#ci od$ywcze a certyfikaty dodatkowo wp&ywaj! na pozytywny wizerunek marki. Wi!$!
si" z tym kolejne trendy, czyli poszukiwanie tego, co lokalne, naturalne czy tradycyjne. S! to
warto#ci, za które jeste#my gotowi p&aci% wi"cej – deklaruje prawie 50% (Raport „ Trendy
Konsumenckie” 2015- 2016 Kantar Millwardbrown) z nas. Widzimy rosn!cy w si&" ruch „slow”
– dotycz!cy zarówno $ycia i jak i jedzenia. 'yjemy coraz szybciej, a otoczenie i ilo#%
codziennych rzeczy do zrobienia wymusza od nas dobrej organizacji czasu oraz multitaskingu.
Wymagamy wi"c od innych, w tym producentów, by dostosowali si" do nas. Wnikliwie
szukamy informacji w wyszukiwarkach internetowych, czytamy strony producentów (45,90%,
(ród&o NetTrack, fala 10.2016 – 09.2017) , fora, opinie internautów oraz korzystamy z
porównywarek cenowych ( 47,37%*, (ród&o NetTrack, fala 10.2016 – 09.2017). Lubimy by%
traktowani partnersko i mie% mo$liwo#% &atwego kontaktowania si" ze sprzedaj!cym przez
Social Media. Polacy staj! si" coraz pewniejsi i otwarci na zakupy internetowe (52,7%, (ród&o
NetTrack, fala 10.2016 – 09.2017), korzystaj!c przy tych ch"tnie z urz!dze) mobilnych (47%
(ród&o: E –commerce” raport interaktywnie.com stycze) 2018 ) oraz z ofert z poza kraju, tzw.
cross- border ecommerce (61% osób kupuj!cych w Internecie, (ród&o Cross – border
ecommerce 2018” march 2018, emarketer). To wszystko powoduje, $e coraz wy$ej stawiana
jest poprzeczka producentom i nie ma miejsca dla tych, którzy nie nad!$aj! za t! dynamik!
rynku.

Przez ostatni! dekad" Polacy przede wszystkim byli „na dorobku”: charakteryzowa&a ich pogo)
za niskimi cenami i okazjami. Dzisiaj widzimy wyra(nie, $e ten etap zostaje ju$ za nami. Polak
zarabia wi"cej i zaczyna si" cieszy% swoimi pieni"dzmi – liczy si" dla niego stosunek ceny do
jako#ci, ch"tniej si"ga po markowe produkty. Zakupy powinny by% dla niego przyjemne,
wygodne i w estetycznym otoczeniu. Jeste#my m!drymi kupuj!cymi, którzy coraz cz"#ciej
doceniaj! wysok! jako#% produktów i us&ug.

Business Growth Manager
Allegro.pl

Polacy s! z jednej strony tradycjonalistami. Ch"tnie odwiedzaj! sklepy stacjonarne i kupuj!
w galeriach handlowych. Z drugiej strony, aktywnie korzystaj! z Internetu i dokonuj! coraz
cz"stszych zakupów online. Liczy si" dla nich wygoda i oszcz"dno#% czasu. Lubi! okazje
cenowe i coraz cz"#ciej wymagaj! spójno#ci do#wiadcze) i ca&o#ciowego traktowania przez
marki sprzeda$y tradycyjnej i internetowej.

Dominika Maciejak
Trener customer experience
Retail consultant
Autor bloga Skillpoint.com.pl
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PŁATNOŚCI W SKLEPIE STACJONARNYM

Czym Polacy płacą za zakupy w sklepach stacjonarnych? Przede wszystkim kartą i gotówką. Karta jest najpopularniejszym
środkiem płatniczym podczas zakupów oﬄine w połowie wybranych kategorii: odzież 51%, obuwie 43% i elektronika 34%,
z czego kartą za elektronikę zdecydowanie częściej płacą mężczyźni (40%). Płatność gotówką jest zdecydowanie domeną
zakupów spożywczych oﬄine, gdzie 64% konsumentów wykorzystuje tę metodę płatności. Najczęściej są to osoby powyżej
55. lat. Płatność BLIKIEM jest chętnie wykorzystywana przez konsumentów kupujących produkty z kategorii uroda (23%).
Korzystanie z BLIKA często deklarują również kupujący w kategorii elektronika (24%) oraz obuwie (27%).

Wykres 9: W jaki sposób płacisz za produkty w sklepie stacjonarnym? (wielokrotnego wyboru)
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PŁATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM

Za co najchętniej płacimy gotówką przy odbiorze w domu? Za produkty spożywcze (19%) oraz produkty z kategorii uroda
(31%). Pay by linkiem płaci co 3. kupujący kategorii odzień i co 4. klient e-sklepów z elektroniką. Prawie co 5. (18%) klient
kupujący w kategorii rozrywka/edukacja deklaruje, że płaci BLIKIEM, są to przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lat (31%).

Wykres 10: W jaki sposób płacisz za produkty w sklepie internetowym? (wielokrotnego wyboru)
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BRAK METODY PŁATNOŚCI W SKLEPIE
STACJONARNYM
Okazuje się, że brak określonej formy płatności może zniechęcać do zakupów w sklepie stacjonarnym. Co 3. kupujący
produkty z kategorii odzież oraz kupujący elektronikę będzie niezadowolony z powodu braku preferowanej przez niego
metody płatności. Podobnego zdania jest 18% kupujących produkty z kategorii uroda, szczególnie są to osoby młode.
Możliwość wyboru konkretnej metody płatności ma małe znaczenie dla osób kupujących produkty spożywcze. Może to
wynikać z faktu, że najczęściej płacą oni za takie zakupy gotówką lub kartą płatniczą, co oferuje większość sklepów online.

Wykres 11: Czy brak określonej formy płatności zniechęca Cię do zakupów
w sklepie stacjonarnym? (jednokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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BRAK METODY PŁATNOŚCI W SKLEPIE
INTERNETOWYM
W 2 z 6 wybranych kategorii zakupowych odsetek konsumentów zniechęconych brakiem preferowanej metody płatności
nieznacznie wzrósł w przypadku zakupów online w stosunku do oﬄine. Największy spadek odnotowały e-zakupy
produktów z kategorii uroda (-8 p.p. w stosunku do zakupów w sklepach stacjonarnych). Podobnie jak w przypadku
zakupów w sklepach stacjonarnych, w kategorii odzież i elektronika brak określonej metody płatności zniechęca co 3 osobę
planującą zakup produktu w sklepie online.

Wykres 12: Czy brak określonej formy płatności zniechęca Cię do zakupów
w sklepie internetowym? (jednokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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Czy Pani/Pana zdaniem brak okre%lonej formy p#atno%ci
mo"e zniech&ci$ konsumentów do zakupów w danym
sklepie?

Dost"pne p&atno#ci to istotne kryterium w procesie zakupowym. Brak mo$liwo#ci Pay-By-Link
cz"sto powoduje porzucenie koszyka. Z raportu „P&atno#ci cyfrowe 2017” Izby Gospodarki
Elektronicznej wynika, $e Pay-By-Link jest najpopularniejszym sposobem dokonywania
p&atno#ci w internecie (47% wskaza)). W przysz&o#ci wydaje si", $e rozwój p&atno#ci mobilnych
b"dzie jeszcze bardziej istotny, w 2017 r. ten sposób by& na drugim miejscu z wynikiem 33%.

Justyna Skorupska
Head of Business Consulting Europe
Omnichannel Expert
e-point SA

Michał Markowski

To nie gdybanie, tylko fakt. Takie detale zniech"caj! do wyboru danego sklepu lub
konkretnego sprzedawcy pewn! grup" kupuj!cych. Czasem jest to 2%, czasem 13%
Najcz"#ciej to grupa najlepszych klientów, którzy ch"tnie robi! zakupy za kwoty znacznie
wy$sze ni$ pozostali - gdy$ oni zawsze jako pierwsi korzystaj! ze wszelkich nowinek
technologicznych i dla nich wygoda, ulubione sposoby p&atno#ci lub dostawy s! kluczowe dla
decyzji zakupowej.

Business Growth Manager
Allegro.pl

S&ysz" opinie klientów, dotycz!ce preferowanych form p&atno#ci w Internecie jako czynnik
maj!cy wp&yw na satysfakcj" z zakupu i BLIK jest jedn! z nich. Na pewno Klienci zwracaj!
uwag" nie tylko czy kupuj! produkt, który ich interesuje, ale te$ na ile komfortowy i wygodny
jest przebieg transakcji, jak szybko s! w stanie otrzyma% dostaw". Wszelkie udogodnienia
zwi!zane z zakupami online stanowi! o przewadze lub jej braku w e-commerce.

Małgorzata Olszewska
Dyrektor Strategiczny
Kazar Footwear Sp. z o.o.
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PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Programy lojalnościowe dają kupującym szereg beneﬁtów - specjalne kupony i promocje, pierwszeństwo w informowaniu
o promocjach, czy dedykowane oferty. Kto najczęściej deklaruje przynależność do programu lojalnościowego marki, czy
sklepu? Przede wszystkim kupujący odzież (47%). W tym przypadku zdecydowanie częściej są to kobiety, niż mężczyźni
(56% vs 36%). Panowie częściej deklarują, że należą do programu lojalnościowego sklepów z elektroniką. Do programów
lojalnościowych sklepów spożywczych przynależą najczęściej osoby powyżej 55. roku życia oraz mieszkańcy średnich miast
(100-200 tys. mieszkańców). Warto dodać, że osoby, które korzystają z programów lojalnościowych bardzo dobrze wiedzą,
co taki program im daje. W zależności od analizowanej kategorii jedynie między 2% a 16% badanych wskazało, że nie są
pewni, jakie korzyści daje im program. Co ciekawe, w zależności od branży, konsumenci wskazują na nieco inne korzyści.
W przypadku odzieży, obuwia, produktów spożywczych i elektroniki są to atrakcyjne oferty. W przypadku produktów
i marek urodowych badani najczęściej wskazywali kupony rabatowe, a w przypadku rozrywki fakt, że są informowani
o nowościach jako pierwsi.

Wykres 13: Czy należysz do programu lojalnościowego sklepu z produktami…
(jednokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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Przynale"no%$ do programu lojalno%ciowego najcz&%ciej deklaruj! osoby
kupuj!ce odzie". Co Pani/Pana zdaniem powinien dawa$ program
lojalno%ciowy? W jaki sposób sklepy mog! zach&ci$ klientów do korzystania
z programów lojalno%ciowych?

Maciej Tygielski
Szef Sprzeda"y
AdRetail

Jakub Gierszyński
Dyrektor E-commerce i Marketingu
I'M Inter Motors - Inter Cars S.A

Programy lojalno#ciowe maj! ogromny potencja& w #wiecie, gdzie marka odgrywa coraz
wi"ksz! rol" w procesie zakupowym i staje si" coraz silniejszym czynnikiem decyzyjnym. To
jednak nie oznacza, $e nie chcemy - szczególnie polscy konsumenci - kupowa% produktów tych
marek w okazyjnych cenach. W tym kontek#cie program lojalno#ciowy to w&a#ciwie sytuacja
win-win dla konsumenta. Ma produkty ulubionej marki, a jednocze#nie optymalizuje zakupy.
Bran$a modowa jako jedna z pierwszych zaoferowa&a programy i karty lojalno#ciowe
i najprawdopodobniej dlatego wci!$ wskazywana jest w tym zakresie najcz"#ciej. To te$ bran$a,
gdzie wyra(nie wida% moc marek. Warto jednak podkre#li%, $e zarówno Lidl, Biedronka, jak
i Rossmann, to firmy które mog! si" poszczyci% #wietnie dzia&aj!cymi programami
lojalno#ciowymi dla swoich klientów. Coraz popularniejsze staj! si" te$ programy lojalno#ciowe
poszczególnych centrów handlowych, a instytucje finansowe kusz! nas kartami kredytowymi
spi"tymi z okre#lonymi markami. Ten rynek zdecydowanie dopiero si" rozkr"ca. Przewiduj" tu
du$! dynamik", zarówno je#li chodzi o penetracj" rynku, jak i nowoczesne modele
uatrakcyjniaj!ce takie programy.

Program lojalno#ciowy powinien przede wszystkim kreowa% warto#% dodan! dla klienta
i budowa% jego zaanga$owanie do marki. Nie powinien by% sztampowym mechanizmem
zbudowanym na zasadzie - punkty za rabaty czy bony pieni"$ne. Oczywi#cie ten sposób jest
skuteczny ale na krótk! odleg&o#%. Czy buduje lojalno#% ? Zdecydowanie nie. Program
lojalno#ciowy powinien przede wszystkim by% przed&u$eniem warto#ci jakie niesie za sob! dana
marka np. lojalni klienci ksi"garni powinni mie% mo$liwo#% w ramach programu
lojalno#ciowego dost"pu do ksi!$ek przed ukazaniem si" w codziennej sprzeda$y. Atrakcyjn!
form! zach"cania klientów do do&!czenia do programów lojalno#ciowych jest np. agregacja
kilku marek w jeden np. Payback. Idealnie dla klienta je#li program jest dopisywany do jego
karty p&atniczej - jak w przypadku mBanku czy Master Card Priceless Specials.

M!dry program lojalno#ciowy powinien da% klientowi korzy#%, która jest istotnie po$!dana,
a im d&u$ej klient jest w programie tym bardziej obawia si" odej#cia z programu. W przypadku
odzie$y klient karty lojalno#ciowej móg&by mie% wcze#niejszy dost"p do nowych kolekcji,
szybszy dost"p do wyprzeda$y lub bezproblemowy zwrot w przypadku, gdy towar nie pasuje.

Michał Markowski
Business Growth Manager
Allegro.pl
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WPŁYW NA ZAKUP

Z wydanego niedawno raportu AdRetail i BLIK „Smart Okazje. Zwyczaje zakupowe Polaków” (czerwiec 2017) widać
wyraźnie, że Polacy podejmują decyzje zakupowe w różnych momentach. W przypadku zakupów oﬄine tylko 46%
podejmuje decyzję na miejscu w sklepie, a w przypadku e-zakupów - ponad połowa (52%) na stronie www e-sklepu. Jakie
zatem konkretne czynniki mają wpływ na wybór danego produktu? Przede wszystkim cena, która głównie decyduje
o zakupie w 5 z 6 analizowanych przez nas kategorii zakupowych, z czego w 3 kategoriach (produkty spożywcze, odzież,
obuwie) ma kluczowe znaczenie. W przypadku elektroniki, główny wpływ na wybór danego produktu ma marka (46 %),
która jest ważna szczególnie dla osób <18 roku życia. W przypadku produktów z kategorii rozrywka/edukacja, to przede
wszystkim rekomendacja znajomych (52%) decyduje o wyborze danego produktu. Zdaniem badanych głównym czynnikim
wpływającym na zakup produktów urodowych jest ich naturalność (28%), a także opinie (21%), na które szczególną uwagę
zwracają w tej kategorii kobiety.

Wykres 14: Co ma wpływ na zakup produktu z kategorii… (wielokrotnego wyboru)
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REZYGNACJA Z ZAKUPU W SKLEPIE

Najczęstszym powodem rezygnacji z zakupów w sklepach stacjonarnych są byt duże kolejki w sklepach spożywczych (30%)
oraz odzieżowych (34%). W przypadku e-zakupów największy wpływ na zaniechanie zakupu ma dostawa - jej cena
(w przypadku zakupów spożywczych i odzieży) oraz zbyt długi czas oczekiwania na przesyłkę (w przypadku zakupów
obuwia i elektroniki). Co ciekawe, w przypadku zakupów produktów z kategorii rozrywka/edukacja, brak określonej metody
płatności spowoduje, że co 5. kupujący zrezygnuje z zakupu, bez względu na to czy zdecydował się na zakup produktu
w sklepie online, czy oﬄine.

Wykres 15: Co wpłynie na zrezygnowanie z zakupu produktu w sklepie… (wielokrotnego wyboru)
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Co Pani/Pana zdaniem mo"e spowodowa$, "e Polacy
zrezygnuj! z zakupów w sklepach stacjonarnych?

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Justyna Skorupska

My#l", $e nie ma takiego czynnika, który w najbli$szych latach spowodowa&by ca&kowit!
rezygnacj" Polaków z zakupów stacjonarnych. Bezpo#rednie zakupy na miejscu to najstarsza
forma zakupów, jaka nam towarzyszy, a wi"c te$ taka, do której jeste#my mocno
przyzwyczajeni. Równolegle od lat widzimy regularny wzrost liczby kupuj!cych w internecie.
A obecnie jeszcze bardziej dynamicznemu rozwojowi sektora e-commerce sprzyja
wprowadzony od marca 2018 roku zakaz handlu w niedziele, który nie obejmuje sklepów
online. Ju$ po pierwszych niedzielach obj"tych zakazem wiemy, $e sprzeda$ online w te dni
wzros&a. Consumer is the heart of your business. Think Omnichannel! Pod takim has&em
organizujemy tegoroczne Forum Gospodarki Cyfrowej. I jak pokazuj! wyniki zawarte w
niniejszym raporcie takie podej#cie powinno stanowi% punkt wyj#cia wszystkich sklepów,
niezale$nie czy dzisiaj dzia&aj! wy&!cznie stacjonarnie, czy te$ tylko online. Wed&ug 30%
badanych Polaków coraz cz"#ciej b"dziemy robi% zakupy w sklepach stacjonarnych, z kolei
18%. twierdzi, $e zakupy przenios" si# do Internetu – b#dzie coraz wi#cej e-sklepów. Nie
mamy wi"c jednego dominuj!cego kierunku. Przysz&o#% nale$y do sklepów wielokana&owych,
które sprawnie b"d! zarz!dza% sprzeda$!, obs&ug! klienta i komunikacj! zarówno w punktach
stacjonarnych, w sklepie internetowym, w kanale mobilnym i w ko)cu w social commerce.

Tradycyjne zakupy s! wygodne: mamy dost"p do wszystkich towarów w jednym miejscu,
mo$emy je obejrze%, przymierzy%, dotkn!% – to wszystko koresponduje z potrzebami
wymagaj!cych konsumentów. Klienci mog! zrezygnowa% z tego modelu kupowania tylko
wtedy, gdy ceny w sklepach stacjonarnych znacznie wzrosn!, jednak nawet w takim scenariuszu
cz"#% u$ytkowników przed&o$y wygod" nad cen".

Head of Business Consulting Europe
Omnichannel Expert
e-point SA

Tylko Skynet z Terminatora, który przej!&by kontrole nad #wiatem i wy&!czy& Internet móg&by
wywo&a% tak! tendencj". Albo wyj!tkowo radykalni politycy, którzy wprowadziliby szereg ustaw
przeciw handlowi w sieci. Oba scenariusze to jednak science fiction. Polacy b"d! kupowa%
coraz wi"cej w sklepach Internetowych. A potem przyjdzie pora na us&ugi.

Michał Markowski
Business Growth Manager
Allegro.pl
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DYSTANS A POŻĄDANY PRODUKT

Co w przypadku, gdy wymarzony lub atrakcyjny cenowo produkt znajduje się w sklepie stacjonarnym oddalonym od
miejsca naszego zamieszkania lub pracy? Po pożądany produkt najczęściej jesteśmy w stanie pojechać do sklepu
oddalonego maksymalnie o 5-10 km. Kto jest w stanie pojechać najdalej? Konsumenci zainteresowani zakupem produktu
z kategorii rozrywka i edukacja, takiego jak kurs, szkolenie, event, koncert, czy grę (34% może pojechać do miejsca
oddalonego ponad 50 km, częściej są to kobiety oraz mieszkańcy wsi i miast >500 tys. mieszkańców). Jakie zakupy chcemy
zrobić blisko, do 1 km? Przede wszystkim spożywcze i odzieżowe - dotyczy to najczęściej osób powyżej 55. roku życia.

Wykres 16: Wyobraź sobie, że pożądany przez Ciebie produkt znajduje się w sklepie oddalonym od
Twojego miejsca zamieszkania/pracy. Jak daleko jesteś w stanie udać się po ten konkretny produkt?
(wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci

do 1 km
3-5 km
10-15 km
25-30 km
30-50 km

1-3 km
5-10 km
15-20 km
20-25 km
>50 km
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SKLEPY PRZYSZŁOŚCI
SKLEPY PRZYSZŁOŚCI
RAPORT 2018
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POLACY A NOWE TECHNOLOGIE

Ponad połowa Polaków (53%) uważa, że jesteśmy narodem otwartym na nowe rozwiązania i technologie związane
z robieniem zakupów. Czy to dużo? Naszym zdaniem tak! Badanym trudniej jest jednak wskazać marki, które są pionierem,
jeżeli chodzi o wprowadzanie nowoczesnych technologii w obszarze zakupów. Uzyskaliśmy 309 odpowiedzi internautów
i najczęściej wskazywanymi markami-innowatorami były te związane z nowymi technologiami na różnych polach, przede
wszystkim z tworzeniem nowoczesnej elektroniki, tzn. Samsung (20%), Sony (15%) oraz Apple (10%).

Wykres 17: Czy Twoim zdaniem Polacy są otwarci na nowe rozwiązania i technologie w zakresie
robienia zakupów? (jednokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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Wykres 18: Jaki sklep/marka według nich jest pionierem, jeżeli chodzi
o wprowadzanie nowoczesnych technologii? (pytanie otwarte)
Sklepy przyszłości, internauci, N=309
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CZY TWOIM ZDANIEM POLACY SĄ OTWARCI NA
NOWE ROZWIĄZANIA?

My#l!, "e coraz wi!cej korzystamy z Internetu. Korzystamy z nowych metod
p$atno#ci typu PayU czy BLIK, które znacznie u$atwiaj% zakupy. Jeste#my
otwarci, bo jest to przyjemniejsze i u$atwia nam "ycie.
Micha", 19 lat

To chyba zale"y od wieku. M$odzi ludzie s% na pewno otwarci na nowe
rozwi%zania. Starsi ludzie – to chyba zale"y mentalnie – je"eli kto# ogólnie
korzysta z nowych rozwi%za(, to b!dzie te" korzysta$ z nowych rozwi%za(
w zakresie zakupów np. zakupy spo"ywcze z dostaw% do domu.
Weronika, 24 lata

My#l!, "e teraz tak, kiedy# nie byli tak otwarci. Teraz m$ode pokolenia przejmuj%
rynek, starsze pokolenia radz% sobie z tym chyba troch! gorzej. Na terenach
wiejskich, sk%d pochodz!, ludzie s% miej otwarci na nowe technologie, nawet
ludzie m$odzi.
Karolina, 27 lat

To zale"y od wieku. Starsi Polacy na pewno nie, g$ównie ze wzg na trudno#ci
zwi%zane z obs$ug% urz%dze( elektronicznych. M$odzi Polacy, my#l!, "e tak.
Nowe rozwi%zania zazwyczaj zach!caj% wygod% u"ytkowania i oszcz!dno#ci%
czasu, na którym ka"demu coraz bardziej zale"y.
Milena, 30 lat

Stopie( rozwoju technologicznego u przeci!tnego Polaka jest bardzo niski.
Jeste#my z ty$u w porównaniu do innych krajów. Wystarczy spojrze& na to, "e
teraz praktycznie ka"dy ma smartfona, tak si! rozwin!li#my technologicznie
i intelektualnie dzi!ki tym urz%dzeniom, bo one nie s$u"% ju" tylko komunikacji,
nie tylko dzwoni i SMSuje, ale daje dost!p do internetu. A s% ludzie, du"o ludzi,
Maciej, 54 lata

którzy maj% tego smartfona, a w ogóle nie korzystaj% z jego mo"liwo#ci. Robi%
to, co dawa$a im Nokia 3310. SMSy, po$%czenia… Nie korzystaj% z Internetu,
aplikacji u$atwiaj%cych "ycie, nowoczesnych p$atno#ci… Cz!sto zadaj! pytanie
PO CO kupili tego smartfona, na co najcz!#ciej s$ysz!, "e no ka"dy ma, "e m%"
mi kupi$, prezent od kogo#…Ja nie mam zamiaru ludzi zmienia&, ale szkoda
potencja$u.
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Czy Pani/Pana zdaniem Polacy s! otwarci na nowe
rozwi!zania i technologie w zakresie robienia zakupów?

Maciej Tygielski
Szef Sprzeda"y
AdRetail

Małgorzata Olszewska
Dyrektor Strategiczny
Kazar Footwear Sp. z o.o.

Jakub Gierszyński
Dyrektor E-commerce i Marketingu
I'M Inter Motors - Inter Cars S.A

Wed&ug mnie Polacy s! niezwykle otwarci pod tym wzgl"dem, a wszystko przez - lub
w zasadzie - dzi"ki naszemu pragmatyzmowi. Nie lubimy traci% czasu ani tym bardziej
pieni"dzy. Z gazetek promocyjnych korzysta na co dzie) 44% Polaków, a w#ród nich 2/3
z nowoczesnych gazetek online. Dane pokazuj!, $e 8 na 10 internautów posiada urz!dzenie
mobilne, a 50% u$ytkowników smartfonów deklaruje, $e przynajmniej raz dokonali zakupu na
tym urz!dzeniu. Statystyki u$ytkowania serwisów promocyjnych AdRetail - Promocyjni.pl,
Promoceny.pl i Okazjum.pl równie$ wyra(nie pokazuj!, $e Polacy polubili rozwi!zania mobilne
i przy pomocy smartfona s! w stanie sprawnie wygodnie i szybko znale(% okazje zakupowe.
Ruch mobilny stanowi ju$ u nas ponad 50%. I tu wracamy do pragmatycznych rozwi!za).
Badanie „Sklepy przysz&o#ci” równie$ wyra(nie pokazuje, $e polscy konsumenci lubi! nowe
rozwi!zania, zdecydowana wi"kszo#% badanych - szczególnie w grupie 25-34 lata zadeklarowa&a ch"% wypróbowania ró$norodnych aplikacji wspieraj!cych zakupy, u&atwiaj!cych
wybór i p&atno#%. Wed&ug mnie w Polsce maj! szans" wszelkie rozwi!zania, które u&atwiaj! nam
codzienne $ycie i pomagaj! kupowa% optymalnie.

Bycie lojalnym to nie kwestia karty czy przynale$no#ci do zarejestrowanej grupy klientów,
a emocje jakie mamy wzgl"dem danej marki. Najprostsz! lojalno#ci! jest lojalno#% oparta na
rabacie i karcie. Jestem lojalny kiedy mi za to p&acicie. Prawdziwa lojalno#% jest wtedy, kiedy
jestem ambasadorem marki, nie tylko j! wybieram, ale j! promuj", bo chc", bo j! ceni", bo jej
ufam, bo przekracza moje oczekiwania, bo mamy wspólne warto#ci. Aby to wszystko osi!gn!%
zespo&y marketingowe powinny mie% ‘du$e uszy’, mnóstwo empatii i dobrze s&ysze% oraz
rozumie% potrzeby klientów. Marki, które potrafi! zbudowa% g&"bsz! relacje i na niej oprze%
lojalno#% to Love brands. Odzie$y i obuwiu jest o tyle &atwiej, $e zakupy w tych dziedzinach s!
bardzo mocno powi!zane z emocjami.

Polacy to klienci, którzy lubi! przede wszystkim okazje zakupowe. Nie ma si# czemu dziwi$ polski e-commerce wyrós& na Allegro, które by&o synonimem okazji i benchmarkiem dla cen
widzianych na co dzie%. Nawyki zakupowe Polaków mimo wszystko podobne s" do klientów
z innych krajów - kupujemy wówczas gdy jest nam wygodnie i mamy na to czas. G&ównie w
niedziele, poniedzia&ki i wtorki. Wówczas wyst"puje najwi#kszy ruch zakupowy w e-commerce.
W przeciwie%stwie do naszych zachodnich s"siadów u&ywamy ch#tnie COD - cash on delivery
(p&atno#ci za pobraniem) oraz PBL - pay by link (przelewów elektronicznych).
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FUNKCJA SKLEPÓW STACJONARNYCH
W PRZYSZŁOŚCI
Przyszłość sklepów stacjonarnych to temat interesujący i ważny dla większości przedstawicieli biznesu. Dlatego
postanowiliśmy zapytać Polaków, jaką ich zdaniem, będą miały funkcję sklepy stacjonarne w niedalekiej przyszłości.
Okazuje się, że opinie są podzielone. 24% internautów uważa, że sklepów oﬄine będzie coraz mniej, a zakupy przeniosą
się do Internetu. Takiego zdania są przede wszystkim osoby młode. Przekonani, że sklepy stacjonarne będą głównym
miejscem zakupów, są przede wszystkim konsumenci powyżej 55. roku życia. Co 5. badany sądzi, że sklepy stacjonarne
będą miały funkcję showroomów, taką wizję mają przede wszystkim mężczyźni.

Wykres 19: Jaką funkcję Twoim zdaniem będą miały sklepy
stacjonarne? (jednokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci

17%

24%

17%

23%
19%

sklepów stacjonarnych będzie będzie coraz mniej, zakupy przeniosą się do internetu
będą głównym miejscem zakupów
będą pełnić funkcję showroomów, klienci będą oglądali w nich produkty, które zakupią w sklepie internetowym
zakupy w sklepach stacjonarnych będą sposobem na spędzanie wolnego czasu
nie wiem
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Jak Pani/Pana zdaniem b&d! wygl!da#y sklepy
stacjonarne za 15-20 lat?

Jakub Gierszyński
Dyrektor E-commerce i Marketingu
I'M Inter Motors - Inter Cars S.A

Monika Kowalska

Cz&owiek jest przede wszystkim istot! spo&eczn!. Kontaktu z drug! osob! nie zast!pi komputer
czy elektryczna stymulacja neuronów przez urz!dzenia bazuj!ce na VR. Sklepy b"d! przede
wszystkim miejscem, gdzie b"dziemy sp"dzali czas z innymi lud(mi o podobnych
zainteresowaniach. Maj!c mo$liwo#% dotkni"cia i obejrzenia produktów, które nas interesuj!.
Sklepy przede wszystkim b"d! pe&ni% funkcj" showroom. Do'wiadczenie jakie b"d! oferowa&y
&!cz!c #wiat wirtualny i fizyczny b#dzie impulsem do odwiedzenia ich ponownie. Koniec przy
tym z d(wiganiem. Produkty zakupione b"d! na nas czeka&y w domu. Ze sklepu wyjdziemy
jedynie z mniejsz! liczb! elektronicznej waluty na koncie.

Uwa$am, $e na przestrzeni lat sklepy stacjonarne, gdzie obs&uga cz&owieka jest bardzo istotna,
nie znikn!. Tak samo jak par" lat temu wró$ono #mier% telewizji, co okaza&o si" nieprawd!.
Telewizja nadal #wietnie si" trzyma. Nie wiem, co b"dzie z wielkopowierzchniowymi sklepami.
Zakupy $ywieniowe to nie jest do ko)ca przyjemno#%, jest to raczej obowi!zek, który zazwyczaj
spoczywa na barkach kobiet. Wolimy i#% w stron" przyjemno#ci i przyjemnego kupowania.
Dlatego uwa$am, $e centra handlowe nie znikn!, poniewa$ robienie w nich zakupów jest dla
ludzi pewn! form! przyjemno#ci.

Senior Manager ds.Marketingu Online
Carrefour

Mieczysław Wiła
Freenlance Front-end Developer
specjalista w zakresie e-marketingu
nowych mediów

Je$eli chodzi o bran$" spo$ywcz! –nie uwa$am, $eby w perspektywie 5-10 lat sklepy
stacjonarne znikn"&y z powierzchni ziemi, o ile na bie$!co b"d! si" dostosowywa% do wymaga)
nowoczesnego konsumenta i aktualnych trendów poprzez wprowadzanie rozwi!za), które
u&atwiaj! robienie zakupów. Jak wiemy, coraz wi"cej osób $yje w biegu, po#piechu i jest to
tendencja, która z roku na rok coraz bardziej si" pog&"bia. Nie mo$na tego bagatelizowa%.
Podam poni$ej kilka przyk&adów testowanych w niektórych krajach narz"dzi, które maj!
u&atwia% dokonywanie zakupów:
•

•

•

mo$liwo#% samodzielnego skanowania zakupów i zap&acenia w jednym miejscu lub w ogóle
bez skanowania wrzucanie zakupów do siatki i sczytywania zakupów przy wychodzeniu
przez bramki.
rozwi!zania daj!ce mo$liwo#% zamówienia produktu i poinformowanie s!siada, który mo$e
go zakupi% przy okazji wizyty w sklepie (rozwi!zanie wykorzystuj!ce aplikacj"
powiadamiaj!c! osob" zaufan! o potrzebie zakupu danego produktu tzw. „pomoc
s!siedzka”)
click and collect, czyli zamówienie produktu online i odbiór offline.

Bardziej u$yteczne zmiany, w których kierunku idzie wiele sklepów w Polsce, a poszed& równie$
rynek azjatycki to wykorzystanie w jak najszerszym spektrum formatu covenience. Wspomnie%
tu wystarczy chocia$by o rozszerzeniu oferty przek!skowej i ciep&ych, gotowych do zjedzenia
produktów, a tak$e umo$liwienie klientom spo$ycia ich na miejscu. Convenience i rozumiana na
wielu p&aszczyznach wygoda zakupów to moim zdaniem kierunki zmian w szeroko poj"tym
handlu.
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Znów, wró$enie z fusów. To co jednak wydaje si"*pewne, to fakt, $e sklepy stacjonarne b"d!
sklepami internetowymi. Znamy ju$ projekty typu Amazon Go. Czy obserwujemy jak pi"knie
optymalizuje si"*Tesco. Kupowa% b"dziemy tak, jak korzysta% z Ubera. W tle. Zakup b"dzie
do#wiadczeniem, przy którym nie b"d! nam potrzebni inni ludzie.

Kasia Gola
founder and creator
of GeekGoesChic

Wioleta Nowak
Media Manager
*abka Polska

Radosław Kaczmarek
Strategy Director & Partner
Melting Pot

My#l", $e w przysz&o#ci wygraj! sklepy o niewielkiej powierzchni sprzeda$y – znacznie mniejsze
ni$ hiper- i supermarkety. W du$ych sklepach zmiany zajd! równie$ w liczbie personelu –
b"dzie to d!$y&o do zmniejszenia liczby pracowników, którzy wykonuj! automatyczne prace.
Wci!$ b"d! potrzebne osoby odpowiedzialne za dok&adanie towaru oraz jego podawanie (np.
w przypadku mi"s i w"dlin na wag"), jednak firmy b"d! upatrywa&y oszcz"dno#ci tam, gdzie
b"dzie mo$liwe oderwanie cz&owieka od chocia$by kasowania produktów, id!c tym samym
w kierunku digitalizacji procesu zakupowego tak$e w stacjonarnych placówkach. By% mo$e
b"dzie to te$ szansa dla wzrostu dla ma&ych sklepów osiedlowych, w których w&a#ciciel
w tradycyjnym modelu sprzeda$y produktów, oferuje nie tylko towar, ale równie$ kontakt
z drugim cz&owiekiem buduj!c dobre relacje z klientami.

Truizmem b"dzie twierdzenie, $e sklepy stacjonarne oraz internetowe mocno zmieni! si"
w ci!gu 15-20 lat. Bo te zmiany dziej! si" na naszych oczach, sklepy oraz sieci handlowe
dokonuj! wielu eksperymentów - testuj! format i rozwi!zania, u$ycie technologii i nowych
narz"dzi (a te cz"sto nie s! tak szybko wch&aniane i akceptowane przez ogó& kupuj!cych). Tak$e
trudno jest przewidzie% co si" stanie faktycznie w ci!gu 15-20 lat, jak mocno zmieni si"
technologia, która ma niew!tpliwy wp&ywa na te procesy. Mo$na jedynie przewidywa% kierunek
zmian, który niew!tpliwie zwi!zany b"dzie z jednej strony z najwi"kszym w!skim gard&em, je$eli
chodzi o zakupy on-line czyli logistyk!. Szybsze ni$ obecnie dostarczenie zakupów, b"dzie
szczególnie wa$ne w produktach spo$ywczych, ale tak$e impulsowych, emocjonalnych – takie
które chcemy mie% na ju$. To oczywi#cie si" dzieje teraz, bo takimi przedmiotami s! np:
ubrania, gad$ety elektroniczne, które sklepy staraj! si" dostarcza% bardzo szybko. Jednak
z roku na rok cierpliwo#% konsumenta maleje i chce mie%*te przedmioty praktycznie zaraz po
dodaniu ich do wirtualnego koszyka. Kolejnym elementem b"d! wszystkie zmiany
technologiczne w obr"bie samej sprzeda$y, prezentacji produktów oraz budowanie ca&ego user
experience zarówno w sklepach on-line oraz stacjonarnych. Tutaj ju$ teraz zmiany s! szybkie
i bardzo widoczne, jednak te$ wcale nie do ko)ca wiadomo, które rozwi!zania si" przyjm!
i w jakim czasie. Przyk&adowe beacony, które mia&y odmieni% handel oraz komunikacj"
z klientem, wcale nie rozwijaj! si" tak szybko jak $yczyliby tego sobie ich twórcy. Czym innym
jest rozmieszenie milionów urz!dze), ale ju$ czym innym jest kwestia nak&onienia przeci"tnego
Kowalskiego do tego, aby zacz!& z nich korzysta%. Jedna rzecz na pewno si"*nie zmieni, albo
zmieni si" to w mniejszym stopniu ni$ wielu ekspertów zak&ada – a mianowicie ludzka natura.
Niewa$ne czy 20 lat temu czy te$ za 20 lat, ludzie traktuj! zakupy stacjonarne – w sklepach,
centrach handlowych jako rytua&, element $ycia spo&ecznego, sp"dzania wolnego czasu. Mog!
si" zmieni% narz"dzia poprzez które dokonujemy zakupu, sklepy ich wystrój, ekspozycja
produktów, technologia która b"dzie nas przeprowadza% przez proces zakupowych, jednak
emocje towarzysz!ce zakupom, otoczce która im towarzyszy si" nie zmieni!. Dlatego te$ za 20
lat, handel off-line b"dzie wygl!da% zupe&nie inaczej, ale b"dzie istnie% i mie% si" dobrze. Bo
ludzie nadal b"d! chcieli wyj#% „do ludzi”, sp"dzi% czas z rodzin!, znajomymi robi!c zakupy.
Tak jak dzisiaj w filmach i serialach ogl!damy sceny, kiedy to ob&adowane zakupami przyjació&ki
chodz! po ulicach #miej!c si" i rozmawiaj!c, tak i za 20 lat b"dziemy ogl!da% te same sceny
pokazuj!ce $ycie w 2038 roku – mo$e w troch" zmienionej scenerii, a same przyjació&ki zamiast
same nosi% zakupy b"d! mia&y od tego drona albo przystojnego replikanta.
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JAK WYOBRAŻASZ SOBIE SKLEPY
STACJONARNE ZA 15-20 LAT?

„

„

B!dzie ich znacznie wi!cej. Stare sklepy
b!d" rozbudowane, aby przyci"gn"#
uwag! kupuj"cych swoim wygl"dem,
asortymentem, mo$liwe te$, $e i
lokalizacj". Osi"ganie zysków w sklepach
stacjonarnych jest %atwiejsze.

B!dzie to miejsce, gdzie b!d"
sk%adowane towary, a nast!pnie
dostarczane dronami do
klientów pod wskazany adres.

„

Bed" to miejsca, gdzie b!dzie mo$na
jedynie zobaczy# i ewentualnie
przymierzy# odzie$, a zakupu dokona#

„

w sklepie internetowym.

Nie b!dzie ich w ogóle, na &cianach
sklepów stacjonarnych b!d" wielkie
monitory, komputery, które bed"
pokazywa# towar z danej kategorii i

„

b!dzie mo$na sobie wybra#, co tylko si!
chce, albo b!dziemy przesy%a#
telefonem list! zakupów, a paczka z
zakupami b!dzie wyci"gana przez
roboty, które bed" pakowa# wszystko

Jako punkty w dogodnych miejscach

do samochodu. Taka technologia b!dzie

komunikacyjnych. Nie s"dz!, $e znikn"

idealna dla nowoczesnego &wiata.

ca%kowicie. Cz!&# osób nadal ma
potrzeb! przymierzenia, dotkni!cia i do
tego kupienia od razu po wypróbowaniu.

„

Wi!ksza informatyzacja sklepów, brak
tradycyjnych kas oraz mniejsze
powierzchnie.
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FUNKCJA SKLEPÓW INTERNETOWYCH
W PRZYSZŁOŚCI
Czy w przyszłości zakupy będą odbywały się wyłącznie w Internecie? Zdaniem Polaków nie. Tylko co 10. badany uważa, że
sklepy internetowe będą głównym miejscem zakupów. W przypadku funkcji e-sklepów w przyszłości 19% internautów,
w szczególności osób między 25. a 44. rokiem życia, jest zdania, że sklepy internetowe będą miejscem wyszukiwania
i porównywania ofert. Osoby młodsze częściej wskazują, że zakupy przeniosą się do internetu, podobnie mieszkańcy
małych i średnich, ale nie największych miast.

Wykres 20: Jaką funkcję Twoim zdaniem będą miały sklepy
internetowe? (jednokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci

sklepy internetowe będą miejscem wyszukiwania i porównywania ofert,
a zakupy będą dalej dokonywane w sklepach stacjonarnych

19%

będzie ich coraz więcej, zakupy przeniosą się do internetu

19%

14%

przestaną istnieć sklepy stacjonarne niesprzedające w internecie

10%

będą głównym miejscem zakupów

sklepy internetowe będą miejscem,
gdzie będzie można dostać głównie produkty specjalistyczne

9%

29%

nie wiem
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Jak Pani/Pana zdaniem b&d! wygl!da#y sklepy
internetowe za 15-20 lat?

Monika Kowalska
Senior Manager ds.Marketingu Online
Carrefour

Jakub Gierszyński

Je$eli chodzi o sklepy spo$ywcze to z ca&! pewno#ci! sprzeda$ online mocno si" rozwinie,
szczególnie w du$ych miastach. Jest jednak dosy% du$a bariera psychiczna w kupowaniu online
produktów #wie$ych takich jak owoce, warzywa, chleb czy mi"so. Dobrym rozwi!zaniem mo$e
by% odbieranie zakupów spo$ywczych podczas wizyty w galerii, kiedy zakupy spo$ywcze
zamówili#my ju$ kilka godzin wcze#niej przez Internet. Mo$emy zajrze% do tych produktów, na
których nam najbardziej zale$y, sprawdzi% ich stan i #wie$o#%. My#l", $e to dobry kierunek
rozwoju sklepów spo$ywczych. Wszystkie rodzaje zakupów z odbiorem np. w paczkomacie lub
coolomacie – to te$ moim zdaniem jest przysz&o#%. Ma&e sklepy, gdzie znajdziemy
najpotrzebniejsze rzeczy wci!$ b"d! funkcjonowa%. Wygra ten kto b"dzie mia& odpowied(
i rozwi!zania na ró$ne potrzeby klientów co do form robienia zakupów jak i ich obierania.

Moim zdaniem w przysz&o#ci sklepów internetowych nie spotkamy w obecnej formie. Przede
wszystkim nie b"dzie potrzeby posiadania magazynu. Zakupione towary b"d! si"
materializowa% w naszych domach dzi"ki drukarkom 3D. Interesuj!ce nas produkty obejrzymy
w postaci hologramów przed zakupem. B"dzie to czas na augmented reality w bardzo
post"powej formie.

Dyrektor E-commerce i Marketingu
I'M Inter Motors - Inter Cars S.A

Mieczysław Wiła

Uwa$am, $e w przysz&o#ci handel elektroniczny b"dzie si" dalej rozwija& i to w tych
segmentach, w których obecnie zyskuje na znaczeniu - mam tu na my#li chocia$by sprzeda$
elektroniki czy ksi!$ek poprzez Internet. Mo$liwe, $e spopularyzowane zostan! tak$e zakupy
online z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. +atwiej b"dzie przez Internet zaci!gn!%
np. kredyt lub ubezpieczy% samochód czy dom.

Freenlance Front-end Developer
specjalista w zakresie
e-marketingu nowych mediów

Kasia Gola
founder and creator
of GeekGoesChic

Przewidywanie sklepów za 15-20 lat jest wró$eniem z fusów, poniewa$ ci"$ko nam przewidzie%
do jakich innowacji doprowadz! nas aktualne innowacje i to, w jaki sposób b"dziemy chcieli ich
u$ywa%. Trend jest taki, $e kontrol" nad sklepami internetowymi b"d! mia&y du$e korporacje
typu Amazon, Facebook, Apple. Amazon na pot"g" kupuje mniejsze biznesy lub kopiuje z nich
to co najlepsze, aby zrobi%*sobie przewag" konkurencyjn!. Ponadto, dzi"ki szerokiej i bardzo
dok&adnej personalizacji, opartej o nasze dane i systemy samoucz!ce si", zakupy b"d! mog&y
sta% si" cz"#ci! lifestyle’u. Pytanie - na ile b"dziemy #wiadomie wybiera% produkty, a na ile
b"d! nam sugerowane. Informacje, którymi mo$emy podzieli% si" z systemami typu PayPal
pomog! upro#ci% proces zakupowy do minimum i sprawi%, $e nie b"dziemy w ogóle zdawa%
sobie sprawy z tego, $e konsumujemy. Znikn! koszyki w ecommerce i e-sklepy, jakie znamy
dzi#. By% mo$e b"dziemy po prostu do#wiadcza% zakupów dzi"ki contentowi. Szybkie
do#wiadczenie. Ekspresowa dostawa. Pytanie, na jak bardzo zakupy online b"d!
wspó&pracowa&y ze #wiatem offline - pewnie bardzo. No i jak zmieni! si" systemy p&atno#ci. Na
ile blockchain b"dzie niezale$ny, a na ile b"dzie systemem dzia&a) banków. Przysz&o#% zakupów
online to wiele pyta), ale bardzo interesuj!ce jest to jak ta masa technologii zostanie
wykorzystana.
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19% Polaków uwa"a, "e zakupy przenios! si& do Internetu –
b&dzie coraz wi&cej e-sklepów. Jak! funkcj& b&d!
w przysz#o%ci pe#ni#y Pani/Pana zdaniem sklepy internetowe?

Małgorzata Olszewska
Dyrektor Strategiczny
Kazar Footwear Sp. z o.o.

Kilka lat temu podczas pobytu w Londynie zaskoczy&o mnie jak du$o reklam w ‘tradycyjnym’
telewizyjnym bloku reklamowym dotyczy eCommerc'u. Drugim ciekawym odkryciem tego
wyjazdu, by&y sklepy online, które jako kolejny etap rozwoju biznesu otwiera&y fizyczne punkty
(showroomy czy butiki), aby dostarczy% klientom nie tylko wirtualne do#wiadczenia i budowa%
swoj! wiarygodno#%. Mówi!c o rolach online czy offline, ka$dy z kana&ów pe&ni pewn! funkcj"
i specjalizuje si" w danym obszarze do#wiadczenia zakupowego klienta. On-line zapewnia
wygod" i swobod" dokonywania zakupu, daje mo$liwo#% &atwego porównania ofert
i spokojnego zapoznania si" z cechami produktu, ale nic tak jak sprawny sprzedawca w
bezpo#redniej interakcji nie prze&o$y tych cech na konkretne korzy#ci czy przejdzie z klientem
przez ewentualne obawy. Dodatkowo offline ma ogromny wp&yw na budowanie zaufania.
Klienci czuj! si" pewniej wiedz!c, $e za mark! prawdziwi ludzie z którymi mo$na si"
skontaktowa%* i fizyczne miejsca, do których w ka$dej chwili mo$na si" uda%. Offline i online
powinny i#% w kierunku synergii..
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JAK WYOBRAŻASZ SOBIE SKLEPY
INTERNETOWE ZA 15-20 LAT?

„

„

B!dzie ich du$o i b!d" konkurowa# ze
sob". G%ównie w nich b!dziemy kupowa#,
za pomoc" paru klikni!#, po
wcze&niejszym obejrzeniu i zmierzeniu
ubra' w sklepie stacjonarnym.

„

dopi!te na ostatni guzik, cz%owiek nie
pogubi si! w &wiecie internetu, b!dzie
móg% znale(# tam dos%ownie wszystko.

„

Z o wiele lepszymi mo$liwo&ciami
sprawdzenia dost!pno&ci produktów.
Bardziej kompatybilne ze sklepami
stacjonarnymi, z o wiele szybsz"
dostaw".

„

B!d" bardzo rozwini!te, wszystko b!dzie

Równie$ wielu ludzi b!dzie korzysta%o
z tego sposobu. Asortyment b!dzie
z wy$szej pó%ki, na pewno kwota za
przesy%k! b!dzie dro$sza, co za tym idzie
spo%ecze'stwo b!dzie cz!&ciej wychodzi#
z domu, $eby zrobi# zakupy w sklepie
stacjonarnym. Osobi&cie wol! zmierzy#

My&l!, $e b!dzie ich bardzo du$o,

lub sprawdzi# to, co chc! kupi#.

z bardzo szerok" gam" produktów
i wszelkimi mo$liwo&ciami p%atno&ci.

„

Licz!, $e b!dzie mo$na wirtualnie np.
przymierzy# odzie$ poprzez podanie
swoich parametrów wzrostu, wagi, itp.

49

SKLEPY PRZYSZŁOŚCI | RAPORT 2018

PRZYSZŁOŚĆ ZAKUPÓW

Aż 70% badanych wskazuje, że w najbliższych latach Polacy będą częściej robić zakupy w miejscach innych niż sklepy
stacjonarne, aczkolwiek, gdy popatrzymy na każdy z kanałów oddzielnie, to spośród oﬄine, online, mobile i social, oﬄine
wciąż zdobywa najwięcej wskazań. Nie jest to jednak przewaga dominująca. Coraz więcej możliwości zakupu w mediach
społecznościowych (np. sklepy na Facebooku, Marketplace) zdaje się zachęcać Polaków do zakupów w social media,
bowiem co 4. badany jest zdania, że Polacy będą coraz więcej kupować właśnie w tym kanale. Wzrost popularności
zakupów w sklepach stacjonarnych jest przede wszystkim przewidywany przez mieszkańców średnich miast (100-200 tys.
mieszkańców) oraz wsi, a także kobiety i osoby w wieku powyżej 34 lat.

Wykres 21: W jakich sklepach Twoim zdaniem Polacy będą częściej robić zakupy?
(jednokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci
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Wed#ug 30% Polaków coraz cz&%ciej b&dziemy robi$ zakupy
w sklepach stacjonarnych. Jak! funkcj& b&d! w przysz#o%ci
pe#ni#y Pani/Pana zdaniem sklepy stacjonarne?

Maciej Tygielski
Szef Sprzeda"y
AdRetail

Justyna Skorupska
Head of Business Consulting Europe
Omnichannel Expert
e-point SA

Magdalena Szarejko
Kierownik dz. Marketingu
BBK S.A.

Dominika Maciejak
Trener customer experience
Retail consultant
Autor bloga Skillpoint.com.pl

Sklepy stacjonarne maj! swoje wa$ne miejsce w procesie zakupowym. G&"boko wierz", $e
przysz&o#% zakupów to omnichannel, czyli spójne do#wiadczenie zakupowe i mo$liwo#%
kupowania niezale$nie od kana&u. Jako konsumenci kupujemy w wielu kategoriach, w ró$nych
sytuacjach, momentach dnia, czy ró$nych celach, dlatego jestem przekonany, $e ka$dy
z kana&ów zakupowych - sklepy stacjonarne, sklepy i platformy internetowe, sklepy i platformy
mobilne, social media, chat boty - mog! by% w pewnym momencie najwygodniejsz!
i najbardziej optymaln! dla nas opcj!. Oczywi#cie, wygodne i innowacyjne rozwi!zania s! tak$e
w stanie przesuwa% konsumentów pomi"dzy tymi kana&ami, jak np. aplikacje promocyjne
i programy lojalno#ciowe premiuj!ce zakupy okre#lonych produktów lub listy zakupowe w
internetowych sklepach spo$ywczych, dzi"ki którym „w biegu” zrobimy codzienne zakupy. To
nie wyklucza przecie$, $e którego# dnia odwiedzimy supermarket czy dyskont i zrobimy zakupy
offline. I tu jednak zapewne wesprze nas technologia, p&atno#ci mobilne, aplikacje okazyjne,
czy nawet wskazuj!ce nam drog" w sklepie zgodnie z nasz! list! zakupow!. Takie sklepy
stacjonarne zdecydowanie b"d! mie% zapewnione miejsce w umys&ach, sercach i portfelach
polskich konsumentów.

Rola sklepu stacjonarnego zmieni si", poniewa$ b"dzie stanowi& nie osobny byt, ale element
kompleksowego do#wiadczenia klienta, które uwzgl"dnia te$ e-commerce, komunikacj"
z mark! w social media, aplikacj" mobiln!, itd. Dlatego sklepy b"d! ewoluowa% w stron"
showroomów z kioskami multimedialnymi. Wa$n! rol" b"d! w nich odgrywa% eksperci
produktowi, od których klienci b"d! oczekiwa% profesjonalnego doradztwa. Pracownik takiego
sklepu b"dzie wi"c nie tyle sprzedawc!, co konsultantem, np. stylistk! w bran$y odzie$owej czy
projektantem wn"trz w bran$y meblarskiej. W ten sposób firmy b"d! &!czy% produkt z us&ug!
(np. odzie$ + konsultacja stylistki) i na to popyt b"dzie rós&.

Je#li chodzi o sklepy stacjonarne w przysz&o#ci to uwa$am, $e stan! si" one sklepami
ekspozycyjnymi. Nie b"dzie si" tam kupowa&o, ale ogl!da&o, dotyka&o i sprawdza&o produkty.
Zakup b"dzie si" odbywa& poprzez skanowanie kodu produktu przez urz!dzenie mobilne (np.
smartfon, tablet) i dodanie produktu do wirtualnego koszyka. Produkt by&by dostarczany pod
wskazany adres. Jest to jak najbardziej realna perspektywa. W Polsce b"dzie odbywa&o si" to
wolniej. Polacy s! przyzwyczajeni do tradycyjnej formy robienia zakupów, do ma&ych miejsc.
Niektórzy wr"cz nie lubi! robi% zakupów w centrach handlowych, w du$ych przestrzeniach.
Rynek ma&ych sklepów wci!$ b"dzie si" utrzymywa&, ale cze#% zakupów z pewno#ci! zostanie
przeniesiona do Internetu. Uwa$am te$, $e wi"kszo#% sklepów stacjonarnych b"dzie
bezobs&ugowa.

Moim zdaniem Polacy b"d! nadal ch"tnie robi% zakupy w sklepach stacjonarnych. Jednak
zmieni si" cz"stotliwo#% tych wizyt. W galeriach handlowych i sklepach b"d! pojawia% si"
rzadziej. Za to wzro#nie #rednia warto#% ich koszyka zakupowego. Sklepy b"d! sprawnie &!czy%
#wiat online z offline, a ich charakter b"dzie nastawiony na dostarczanie unikalnych
do#wiadcze) zakupowych. Np. kupuj!c kurtk" narciarsk! w sklepach z odzie$! outdoorow!
b"dzie mo$na do#wiadczy% warunków zbli$onych do tych jakie panuj! zim! w górach.
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24% internautów twierdzi, "e Polacy b&d! cz&%ciej robi$
zakupy przez social media. Jak Pani/Pana zdaniem media
spo#eczno%ciowe zmieniaj! zakupy i jaki maj! na nie wp#yw?

Paulina Szczurowska
Digital Planner/Buyer
Initiative

Social Media s! najbardziej naturalnym #rodowiskiem komunikacji marki z konsumentem.
Pozwalaj! one producentom wyj#% naprzeciw oczekiwaniom klientów, pokaza% trosk" o niego,
zbudowa% z nim wi"( oraz wp&yn!% na pozytywny wizerunek marki. Odpowiednie dzia&ania w
tym kanale mog! równie$ po#rednio wywo&a% intencj" zakupow! za pomoc! np.
publikowanego tam contentu, testów produktów czy anga$owania influencerów. Sprawnie
korzystanie SM wraz z innowacyjnym prowadzeniem strony WWW daje producentom
mo$liwo#% wyró$nienia si" na tle konkurencji i wzbudzi% zaufanie u$ytkowników. Jest to równie$
kolejny krok do omnichannel, który coraz wi"cej e-sklepów wykorzystuje w swoich strategiach
marketingowych. To wszystko sumuje si" na tzw. consumer experience, które jest kluczowe
w pozyskaniu lojalnego klienta – najistotniejszego z punktu widzenia marki. Rewolucj" mo$e
wywo&a% Facebook marketplace, który od niedawna wszed& na polski rynek. Jest on
odpowiedzi! na potrzeby u$ytkowników, od dawna tworz!cych grupy typu „ sprzedam/kupi"/
zamieni"”. Mo$e sta% si" on konkurentem dla takich graczy jak Allegro, Gumtree czy OLX.
Kolejny serwis spo&eczno#ciowy – Instagram coraz #mielej wykorzystywany jest jako platforma
e-commerce. Wprowadzenie tam nowej funkcji mo$liwo#ci kupna produktów prosto ze zdj"%
u&atwia tej aplikacji wykorzysta% potencja& e-commerce, a u$ytkownikowi skraca #cie$k" zakupu.
Dzia&ania Grupy Facebook pokazuj! jakie szerokie spektrum mo$liwo#ci sprzeda$y online tkwi
w mediach spo&eczno#ciowych.

Instagram, Pinterest, Google… ju$ pozwalaj! robi% ekspresowe zakupy z udzia&em
odpowiednio otagowanych i podlinkowanych zdj"%… bez klasycznego ecommerce’u.
Po spi"ciu tego z systemami typu PayPal Me - zakup staje si" czynno#ci! totalnie prost!.
Zakupy przez social media, to ju$ niemal codzienno#%.

Kasia Gola
founder and creator
of GeekGoesChic

S!dz", $e opcje zakupu z dowolnego miejsca w sieci, innego ni$ tylko z dedykowanej witryny
sklepowej, to przysz&o#% e-handlu. Portale spo&eczno#ciowe odegraj! wa$n! rol" w tym
procesie.

Michał Markowski
Business Growth Manager
Allegro.pl

Justyna Skorupska
Head of Business Consulting Europe
Omnichannel Expert
e-point SA

Firmy coraz cz"#ciej umo$liwiaj! klientom kupowanie za pomoc! platform spo&eczno#ciowych,
bo social media s! dla konsumentów #rodowiskiem naturalnym. Chc! tam komunikowa% si" z
mark!, dowiadywa% si" o ofertach oraz kupowa%. To logiczna konsekwencja faktu, $e coraz
wi"ksza cz"#% procesu zakupowego przenosi si" do social media. W&a#ciwie wracamy do
pocz!tku internetu, gdzie coraz aktywniej ludzie zawieraj! transakcje bezpo#rednio (model
C2C) za pomoc! platform spo&eczno#ciowych. Przecie$*to nie tylko giganci, jak Facebook,
Instagram lub Twitter, ale te$ niszowe, dedykowane jednemu zagadnieniu portale, takie jak
np. homebook.pl, gdzie tysi!ce internautów dziel! si" inspiracjami wn"trzarskimi (i wp&ywaj!
nawzajem na swoje decyzje zakupowe).

PERSONALIZACJA
SKLEPY PRZYSZŁOŚCI
RAPORT 2018
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SPERSONALIZOWANA OFERTA

Personalizacja wskazywana jest jako jeden z trendów w rozwoju zakupów. 44% badanych chce, aby sklepy kierowa$y do
nich spersonalizowan% ofert!. S% to g$ównie osoby m$ode, a tak"e grupa wiekowa 25-34 lata. Bardziej optymistycznie do
takiej mo"liwo#ci nastawieni s% tak"e mieszka(cy ma$ych i #rednich miast. Aby otrzyma& spersonalizowan% ofert! od
sklepu, Polacy najcz!#ciej s% w stanie podzieli& si! adresem e-mail (25%), miejscem zamieszkania (18%) oraz dat%
urodzenia (17%). Znacznie rzadziej chc% udost!pnia& dane typu pesel (11%) oraz bie"%c% lokalizacj! (8%). Co 4. badany nie
chce udost!pnia& "adnych danych personalnych, s% to przede wszystkim mieszka(cy wsi, kobiety oraz osoby powy"ej 55.
roku "ycia.

Wykres 23: Jakiego rodzaju informacje
mog$aby#/móg$by# udost!pni&, aby
sklep móg$ przygotowa& dla Ciebie
spersonalizowan% ofert!?
(wielokrotnego wyboru)
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

Wykres 22 : Czy chcia$(a)by#, aby sklepy
kierowa$y do Ciebie spersonalizowan%
ofert!? (jednokrotnego wyboru)
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
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44% internautów chce, aby sklepy kierowa#y do nich
spersonalizowan! ofert&. Dlaczego warto stosowa$
personalizacj&?

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Paulina Szczurowska
Digital Planner/Buyer
Initiative

Jestem zaskoczona, $e tylko 44 %. W dobie prze&adowania informacyjnego i olbrzymiej liczby
ofert, promocji, reklam przyci!gni"cie uwagi konsumenta jest kluczowym celem, bez którego
nie ma sprzeda$y. A przyci!gn!% uwag" wspó&czesnego zaj"tego i zirytowanego reklamami
klienta mo$emy dzi"ki komunikatom, które odpowiadaj! na jego potrzeby, pragnienia, czy
zainteresowania. Dzi"ki rozbudowanej ju$ dzi# analityce sklepy maj! coraz wi"ksz! wiedz"
o zachowaniach zakupowych swoich klientów. I t" wiedz" powinny wykorzystywa% do
tworzenia jak najlepiej dopasowanych dla nich ofert. Przy obecnym deficycie czasu i uwagi
konsumenci coraz bardziej b"d! docenia% to, $e sklep, w którym robi! zakupy zna ich
preferencje.

Dziennie widzimy i s&yszymy 4 000 b!d( wi"cej reklam, co automatycznie powoduje, $e
przyswajamy je wybiórczo. W takim nat&oku w wi"kszo#ci nieprzydatnych nam informacji,
cz"sto czujemy si" przyt&oczeni i jest nam ci"$ko si" odnale(%. W tym wszystkim jednocze#nie
próbujemy znale(% gam" produktów i us&ug, które nas interesuj!. Trafiaj!c wi"c
w odpowiednim momencie z odpowiednim komunikatem do odpowiedniego u$ytkownika,
producent maksymalizuje szans" pozyskania finalnej transakcji. Kluczowe dla firm
w personalizacji komunikacji jest wprowadzenie systemu CRM (ang,Consumer Relationship
Management), daj!cego &atwy dost"p do potrzebnych informacji o klientach aktualizowanych
w czasie rzeczywistym– kontakt, demografi", wysoko#% rachunków, ca&! histori" zakupów oraz
preferencje odno#nie oferty produktowej, metod p&atno#ci czy wysy&ki. Wed&ug statystyk
system CRM mo$e nawet trzykrotnie zwi"kszy% wska(nik konwersji (Cloudswave), a 74%
przedsi"biorstw korzystaj!cych z CRM poprawia relacje z klientami (Software Advice). Id!c
dalej system ten mo$na zintegrowa% z email marketingiem czy marketing automation.
Dla e-commerce’u nadal istotn! rol" odgrywa w&a#nie email marketing, w tym „welcome
emails”, generuj!ce cztery razy wi"cej otwar% oraz pi"% razy wi"cej klikni"% w stosunku do
standardowych dzia&a) mailingowych (“E –commerce” raport interaktywnie.com stycze)
2018). Szacuje si" $e w roku 2018 firmy b"d! jeszcze cz"#ciej wykorzystywa&y tego rodzaju
dzia&ania. Odpowiednio zaplanowany sposób komunikacji wiadomo#ci powitalnych, u$ywaj!cy
scenariusze marketing automation oraz segmentacj" mo$e zwi"kszy% liczb" active users nawet
o 7 -15%! (“E –commerce” raport interaktywnie.com, stycze) 2018)
Precyzyjnej komunikacji nie mo$na stworzy% bez wykorzystania zaawansowanych algorytmów
oraz modu&ów SI. Na polskim rynku SI w e-commerce ogranicza si" teraz do prostych chatbotów i wirtualnych asystentów, ale w USA rozwi!zania te s! stosowane coraz szerzej. Cortana,
Siri czy Echo staj! si" wirtualnym towarzyszem nie tylko w zakupach, ale i w codziennym $yciu.
By% mo$e Microsoft, Apple czy Amazon stworz! polsk! wersj" j"zykow! i w najbli$szej
przysz&o#ci b"dziemy mogli skorzysta% z takich technologii.
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44% internautów chce, aby sklepy kierowa#y do nich
spersonalizowan! ofert&. Dlaczego warto stosowa$
personalizacj&?

Michał Markowski
Business Growth Manager
Allegro.pl

Klienci pragn! personalizacji, chc! si" poczu% wyj!tkowo, wej#% w relacje - albo chocia$ w jej
iluzj" - ze sprzedawc!. Dodatkowo personalizacja spe&nia rodzaj najwa$niejszych filtrów:
nastolatków nie interesuje oferta dla rodzin i dzieci, a osoby starsze irytuj! nachalne promocje
mody i trendów dla 16-latków. Klient ch"tniej kupi co#, co jest zwi!zane z jego pasjami i stylem
$ycia, personalizacja zwi"ksza sprzeda$ i zadowolenie klientów. To najwa$niejszy powód by j!
stosowa%.
Nale$y jednak pami"ta%, $e dobra personalizacja wymaga szczegó&owych danych na temat
klienta, tylko wtedy jeste#my w stanie celnie trafi% ze swoj! ofert! w jego gust i potrzeby.
Dzisiaj wspaniale to robi Facebook, gdy$ posiada olbrzymi! wiedz" o zachowaniach swojej
spo&eczno#ci. Rodzi to pewien paradoks: tym lepsza personalizacja, im wi"cej danych. Ale
klient z regu&y nie chce tych danych udost"pnia%, czuje si" #ledzony, odarty z prywatno#ci,
oburzony, $e kto# wykorzystuje t! wiedz".
Tymczasem bez odpowiedniego zaplecza danych zazwyczaj nie jeste#my w stanie odgadn!%,
co w danej chwili wywo&uje potrzeb" zakupow!: co klient chce kupi%, dla kogo i w jakim celu.
Bazujemy jedynie na wyrwanych z kontekstu danych: historii zakupowej i zarysie
demograficznym. Widzimy na co dzie) t" kulaw! personalizacj" - po zakupie #ledz! nas
reklamy oferuj!c nam dok&adnie to samo, co w&a#nie nabyli#my. Dlatego personalizacja jest
jeszcze trendem przysz&o#ci, który b"dzie móg& rozwin!% skrzyd&a, gdy klient i sklep osi!gn!
p&aszczyzn" porozumienia i zaufania, jak stworzy% dok&adny profil bez zbytniego naruszania
prywatno#ci klienta.

Personalizacja pozwala zbudowa% marce relacj" z klientem. Pokaza%, $e go znamy, $e jest dla
nas wa$ny i umiemy przewidywa% jego potrzeby. Spersonalizowana oferta oszcz"dza czas
klienta i pozwala mu przedrze% si" przez g!szcz informacji, którym ka$dego dnia jest otoczony.
Stosowanie personalizacji w ofertach podnosi prawdopodobie)stwo odró$nienia si" od
konkurencji.

Dominika Maciejak
Trener customer experience
Retail consultant
Autor bloga Skillpoint.com.pl
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AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA

Obecnie wprowadzanych jest szereg nowych technologii usprawniających proces zakupowy. By jednak z nich korzystać,
konieczne jest udostępnienie danych innych niż imię, czy miejsce zamieszkania. Możliwość odblokowywania telefonu za
pomocą odcisku palca dla wielu nie jest już tak zaskakującym rozwiązaniem. Może właśnie dlatego tym rodzajem danych
internauci są najczęściej w stanie się podzielić (27%), aby usprawnić proces zakupowy. Na skan twarzy zdecydowałoby się
tylko 13% badanych, a na skan oka już tylko 10%. Dotyczy to głównie osób między 25. a 34. rokiem życia.

Wykres 24: Jakiego rodzaju danymi mogłabyś/mógłbyś się podzielić, aby
skorzystać z automatycznej identyﬁkacji podczas procesu zakupowego?
(wielokrotnego wyboru)
Sklepy przyszłości, N=1627, internauci

27%

skan linii papilarnych

23%

głos

13%

skan twarzy

10%

skan oka

42%

żadne z powyższych

0%

10%

20%

30%

40%

50%

„

PYTANIE DO EKSPERTA

59

42% Polaków nie chce podzieli$ si& ró"nego rodzaju danymi umo"liwiaj!cymi
automatyzacj& zakupów (np. skan twarzy, skan linii papilarnych), pomimo, "e
takimi rozwi!zaniami s! zainteresowani. Co Pani/Pana zdaniem jest tego
przyczyn!? Jak mo"na temu zaradzi$?

Kasia Gola
founder and creator
of GeekGoesChic

Michał Markowski
Business Growth Manager
Allegro.pl

I dobrze, chocia$ prawda jest taka, $e i tak wszyscy to robimy. Przyczyn! jest brak zaufania do
technologii, firm przechowuj!cych dane. Jednak - wi"kszo#% z nas i tak podzieli&a si" tymi
danymi. Jeszcze 15 lat temu kontrowersyjne by&o dzielenie si" swoim imieniem i nazwiskiem,
lokalizacj! czy podawanie danych obcym w sieci. Dzisiaj jest to codzienno#%. Wystarczy, $e da
to konsumentom relatywnie bezpieczn! wygod". ,wiadome oddanie linii papilarnych przez
wi"kszo#% konsumentów to (niestety lub stety) kwestia czasu. Za jaki# czas mo$emy po prostu
nie mie% wyboru. I o ile nie dokonamy w tak zwanym mi"dzyczasie anty-technologicznego
przewrotu (do#% w!tpliwe) - z rado#ci! oddamy nasze linie papilarne dostawcy kart czy
bankowi.

To prawda, jest to akurat ta jedna rzecz, która nas – Polaków wyró$nia na tle innych
rozwini"tych rynków. Mamy mniejsze zaufanie do korzystania z karty kredytowej, st!d modele
biznesowe po&!czenia karty ze sklepem, albo regularnych subskrypcji – pomimo wielkiej
wygody dla kupuj!cego - adoptuj! si" u nas wolniej. Uwa$am, $e to pok&osie ma&ego zaufania
spo&ecznego Polaków i mijaj!cego okresu „na dorobku” – ufamy sobie, a nie innym i ma to
szerokie prze&o$enie na inne sfery $ycia: us&ugi, zakupy, bezpiecze)stwo transakcji. Ale to si"
zmienia, powoli - jak wskazuj! wyniki Diagnozy Spo&ecznej - ale jednak.
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ZAKUPY PRZYSZŁOŚCI WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW
SERWISÓW GAZETKOWYCH PROMOCYJNI.PL,
PROMOCENY.PL I OKAZJUM.PL
U"ytkownicy serwisów gazetowych online robi% kupuj% racjonalnie i analitycznie – 66% deklaruje, "e zakupy przebiegaj%
u nich wed$ug okre#lonego planu. Wol% zakupy online – 44% uwa"a je dodatkowo za najwygodniejsze. Za zakupione
produkty ch!tnie p$ac% kart%, zarówno w sklepie stacjonarnym (65%) oraz internetowych (59%). Cena podczas zakupów gra
dla nich kluczow% rol!, s% na ni% zdecydowanie ni% bardziej wra"liwi ni" inni konsumenci (+22 p.p. w stosunku do
internautów, 90%). U"ytkownicy serwisów gazetkowych online cz!#ciej przynale"% równie" do programów lojalno#ciowych,
poniewa" pozwalaj% im na zbieranie punktów, otrzymywanie kuponów i zni"ek oraz specjalnych ofert. Dodatkowo po
po"%dany produkt oddalony od miejsca zamieszkania/pracy s% w stanie pojecha& dalej, ni" inni klienci. Bardziej ni"
pozostali konsumenci s% wra"liwi na ceny dostawy produktów spo"ywczych zakupionych online. W przypadku zakupu
elektroniki kluczowa jest dla nich mo"liwo#& p$atno#ci BLIKIEM – szczególnie w sklepach stacjonarnych.

!"#$%
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<TYTUŁ>

UŻYTKOWNICY SERWISÓW GAZETKOWYCH

WSZYSCY BADANI

Gazetki promocyjne (81%)

Gazetki promocyjne (63%)

Płatności w sklepach stacjonarnych
[produkty spożywcze]

Kartą
57%

Kartą
38%

Płatności w sklepach internetowych
[produkty
<Treść> spożywcze]

Przelewem (28%)

Gotówką przy odbiorze w domu (19%)

Cena (90%)

Cena (68%)

39%

30%

Odległość, jaką pokona po pożądany
produkt [produkty spożywcze]

3-5 km (31%)

1-3 km (21%)

Droga dostawa jako powód rezygnacji
z zakupów online

68%

27%

Brak płatności jako powód rezygnacji
z zakupów oﬄine [elektronika]

49%

33%

Brak płatności jako powód rezygnacji
z zakupów online [elektronika]

29%

31%

Poszukiwanie inspiracji i ofert
[produkty spożywcze]

Główny czynnik zakupowy
[produkty spożywcze]
Przynależność do programu lojalnościowego
[produkty spożywcze]

„

Jak wyobrażasz sobie sklepy stacjonarne za 15-20 lat?
Część sklepów będzie funkcjonowała jako showroom, w którym można przymierzyć lub
wypróbować produkt, ale zakupu będzie można dokonać tylko przez internet i odebrać
w wygodny sposób. W sklepach spożywczych będą inteligentne wózki z możliwością zapłaty
i nie będzie kas.

Będą bardziej ukierunkowane na obsługę klienta poprzez narzędzia mobilne. Zamienią się

SKLEP

w niektórych segmentach we wzorcownie z mocnym akcentem na zakupy internetowe [koszty].
Na pewno w przypadku wielu galerii handlowych zostanie zmieniona geograﬁa sklepów oraz
znacząca modyﬁkacja. Sklepy będą zmuszone również do bardziej aktywnej kampanii w social
mediach. Zmieni się na pewno również model funkcjonowania sklepów stacjonarnych - duże
wsparcie dodatkowych osób/konkursów/zachęt/giftów itp.

Na pewno bardzo ograniczona ilość pracowników. Elektroniczne wybieranie produktów
z półek, które będą czekać na nas już przy kasie. Będziemy chodzić z kartą magnetyczną
zamiast koszyka. Możliwość zamówienia produktów, które nie są dostępne na stanie sklepu.
Możliwość dostawy produktów do domu. Płatności wyłącznie smartfonami, gdyż papierowe
banknoty nie będą już w obiegu.
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„

Jak wyobrażasz sobie sklepy internetowe za 15-20 lat?
Sklepy internetowe będą jeszcze bardziej przyjazne do obsługi. Będą szybko reagować na
nasze potrzeby oraz service będzie bardzo profesjonalny [to wymusi konkurencja]. Ceny jak
zwykle będą atrakcyjne ale właściciel dużych koncernów będą dywersyﬁkować ofertę na
online oraz oﬄine. Dzięki temu te dwa kanały sprzedaży nie będą sobie szkodzić, a raczej
uzupełniać [zdrowa konkurencja].

SKLEP

Sklepy internetowe będą prężnie się rozwijać, zachęcając do skorzystania ze swojej bogatej
oferty. Jako konkurencja względem sklepów stacjonarnych wprowadzą obraz 360, aby można
było wnikliwej przyjrzeć się określonym strojom.

Ze szczegółowymi opisami produktowymi 3D i/lub wglądem w cechy produktu
w rzeczywistości rozszerzonej z możliwością dokupienia przedłużonych gwarancji.

SKLEPY PRZYSZŁOŚCI
RAPORT 2018

Dane pochodzą z badania na temat zakupów i sklepów przyszłości przeprowadzonego przez Mobile Institute na zlecenie
ARetail i BLIK Zebraliśmy opinie 1627 internautów, wykorzystując responsywnej ankiety CAWI (Computer-Assisted Web
Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Dane zbierane były w dniach 22.02 - 01.03.2018 roku.
Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku
15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne
ankiety. Dodatkowo zebraliśmy opinie 231 użytkowników serwisów gazetkowych online Promocyjni.pl, Promoceny.pl
i Okazjum.pl.

BUY
NOW

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE ZAKUPOWE
SKLEPY PRZYSZŁOŚCI
RAPORT 2018
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SKŁONNOŚĆ DO KORZYSTANIA
Z NOWYCH TECHNOLOGII
Postanowiliśmy zapytać Polaków o ich skłonność do wykorzystania nowych technologii związanych z zakupami.
Przedstawiliśmy im 21 innowacyjnych rozwiązań usprawniających proces poszukiwania produktów, zakupu, płatności, czy
dostawy zamówienia. Poprosiliśmy o ocenę rozwiązań w skali 1-10, gdzie ocena 1 oznaczała, że zdecydowanie nie
skorzystaliby z zaproponowanego rozwiązania, a 10 - że zdecydowanie skorzystaliby.

Jakie rozwiązanie najbardziej podoba się Polakom? Okazuje się, że to propozycja związana z zakupami spożywczymi
w sklepach stacjonarnych, czyli inteligentne, automatyczne wózki, które podążają za klientem, podczas gdy ten spokojnie
wybiera produkty (ocena 6,51 w skali 1-10, Technologia 9). Rozwiązanie, które zdobyło najmniejsze uznanie wśród
badanych, to możliwość wpuszczania kuriera do domu podczas nieobecności (ocena 5,88 w skali 1-10, Technologia 14).
Przy tym rozwiązaniu pojawiło się szereg wątpliwości związanych z kradzieżami i włamaniami.

Jakie rozwiązanie cenią sobie kobiety? Przede wszystkim możliwość otrzymania przesyłki dronem w ciągu pół godziny od
dokonania zakupu w sieci (ocena 6,51 w skali 1-10, Technologia 13). Jednakże to mężczyźni w większym stopniu są
zainteresowani większością nowych technologii związanych z zakupami. Dla przykładu, panowie chętniej skorzystaliby
z aplikacji podpowiadającej, jakie produkty z półki wybrać, aby przyrządzić ulubione danie (6,34 vs 5,99 w skali 1-10,
Technologia 10).

Czy nowe technologie związane z zakupami zainteresują wyłącznie ludzi młodych? Okazuje się, że nie tylko! Rzeczywiście,
większość przedstawionych przez nas dalej rozwiązań największym zainteresowaniem cieszyło się wśród przedstawicieli
grupy < 18 roku życia (np. dostawa zamówienia dronem lub płatność za za zakupy w McDrive poprzez aplikację). Jednak
niektóre z rozwiązań zainteresowały szczególnie osoby > 55. roku życia. Jakie? Chociażby płatność za zakupy odciskiem
palca, bez konieczności pamiętania kodu PIN do karty (7,07 w skali 1-10, Technologia 16).
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( Wyobra' sobie, "e podczas zakupów w centrum handlowym przechodzisz obok
sklepu i na swojego smartfona otrzymujesz zaproszenie do zakupów wraz
z aktualnymi promocjami lub ofert%.

Wykres 25: Technologia 1 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta& z
takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

Je"eli oferta by mnie
zainteresowa$a, to jak
najbardziej skorzysta$bym

6,23

internauci

z takiej mo"liwo#ci, ale nie

6,05

kobiety

chcia$bym dostawa&
powiadomie( od ka"dego

6,32

m&%czy'ni

sklepu obok którego przejd!,
jakbym zatwierdzi$ lub oferta

7,30

<18

by$aby spersonalizowana – to

5,94

19-24

co innego.

6,37

25-34
35-44

6,15

45-54

6,04
6,98
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Micha", 19 lat

TECHNOLOGIA 1

/ SKLEPY STACJONARNE
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TECHNOLOGIA 2

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie, "e posiadasz w domu system automatycznie zarz"dzaj"cy
zakupami, który mo"e np. zidenty+kowa&, "e w lodówce brakuje mleka, czy
mas$a i zleci& taki zakup w Twoim ulubionym sklepie, gdy zbierze si!
odpowiednia liczba produktów lub kwota zakupów.

Wykres 26: Technologia 2 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e
na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie
je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

Skorzysta$abym z takiego

6,30

internauci

rozwi%zania pod warunkiem,

6,10

kobiety

"e b!dzie to wymaga$o
mojego zatwierdzenia. Przy

6,40

m&%czy'ni

mojej d$u"szej nieobecno#ci

7,40

<18

produkty nie powinny si!
same zamawia&.

6,09

19-24

6,44

25-34
35-44

6,15

45-54

6,17
5,84

>55
1

1,778

2,556

3,333

4,111

4,889

5,667

6,444

7,222

8

Weronika, 24 lata
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( Wyobra' sobie aplikacj#, która pozwala$aby Ci pozna& produkt (jego cen!,

parametry, sposoby wykorzystania) dzi!ki wykorzystaniu kamery smartfona.
Nie musisz zerka& na metk!, czy samodzielnie szuka& informacji w Internecie.

Wykres 27: Technologia 3 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e
na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie
je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,35

kobiety

6,31

Skorzysta$abym, nie
musz! szuka& metki oraz

6,37

m&%czy'ni

pyta&, dlaczego co# ma
tak%, a nie inn% cen!.

7,70

<18

6,11

19-24

6,52

25-34

6,18

35-44
45-54

5,99

>55
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Agnieszka, 47 lat
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TECHNOLOGIA 4

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie, "e wchodz%c do sklepu mo"esz skorzysta& z inteligentych
wózków, posiadaj"cych tablet, gdzie mo"esz znale'& map! sklepu,
po$o"enie poszukiwanych produktów oraz aktualne promocje.

Wykres 28: Technologia 4 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno
nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je
wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

6,38

internauci

Zdecydowanie
skorzysta$abym, by$oby to

kobiety

6,30

m&%czy'ni

6,40

to du"e u$atwienie,
eliminowa$oby czas
sp!dzony na

7,30

<18

poszukiwaniach
konkretnych produktów.

6,24

19-24
25-34

6,42

35-44

6,52

45-54

6,44
6,22
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Milena, 30 lat
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TECHNOLOGIA 5

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie, "e podczas zakupów modowych, np. spodni, czy sukienki

mo"esz skorzysta& z wirtualnych przymierzalni. Dowolnie mody+kujesz
swoj% stylizacj! z ubra( dost!pnych w sklepie, np. kolor, d$ugo#&, fason,
bez ich +zycznego przymierzania.

Wykres 29: Technologia 5 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno
nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je
wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

Tak, #wietny pomys$,

6,30

internauci
kobiety

6,27

m&%czy'ni

6,32

mo"na by by$o nie
wychodz%c z przymierzalni
przymierza& wszystkie
rzeczy, które nam si!
podobaj%. Brak ogranicze(

7,40

<18

w ilo#ci wnoszonych do
przymierzalni ubra(.

5,89

19-24

6,50

25-34

6,26

35-44

5,91

45-54

5,79
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Milena, 30 lat
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TECHNOLOGIA 6

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie bezobs$ugowe sklepy spo%ywcze. Wchodzisz, wrzucasz

produkty do siatki i bez kolejki wychodzisz ze sklepu, a rachunek za zakupy
jest automatycznie pobierany z Twojego konta.

Wykres 30: Technologia 6 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno
nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je
wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,42

kobiety

6,36

w kwestii zakupów

m&%czy'ni

6,44

chodzi o ubrania czy

Dobra opcja, zw$aszcza
spo"ywczych. Je#li
elektronik! - jednak

6,80

<18

kto# powinien by&
w sklepie.

6,24

19-24

6,56

25-34
35-44

6,30

45-54

6,20
5,98
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Maciej, 54 lata
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TECHNOLOGIA 7

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie aplikacj!, która jest mobilnym programem

lojalno&ciowym, to znaczy nalicza Ci punkty ka"dorazowo za zakup
produktów wybranych marek.

Wykres 31: Technologia 7 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,43

kobiety

6,30
Skorzysta$abym, nie

6,50

m&%czy'ni

musia$abym nosi& przy
sobie wielu kart do

7,80

<18

ró"nych sklepów.

6,08

19-24
25-34

6,54

35-44

6,42

45-54

6,36
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Karolina, 27 lat
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TECHNOLOGIA 8

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie, "e dokonuj%c zakupu w sieci i p$ac%c, nie musisz si!

rejestrowa& w sklepie, jedynie "zameldowa&", a p$atno&' dokonuje si#
automatycznie, niezale"nie od miejsca, gdzie kupujesz.

Wykres 32: Technologia 8 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,29

kobiety

6,13
Robienie zakupów bez
rejestracji jest zawsze
wygodnym
rozwi!zaniem :)

6,37

m&%czy'ni

7,50

<18

6,00

19-24
25-34

6,37

35-44

6,36
6,03

45-54

6,33
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Piotr, 32 lata
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( Wyobra' sobie, "e podczas zakupów spo"ywczych nie musisz pcha& ci!"kiego
wózka. Stawiasz swoj% torb! na zakupy na inteligentnym automatycznym

wózku, który pod%"a za Tob%, podczas gdy Ty spokojnie wybierasz produkty.

Wykres 33: Technologia 9 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza,
"e na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo
ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,51

kobiety

6,42

Tak, u"atwi"oby mi to
zakupy spo#ywcze,
móg"bym skupi$ si%
wy"!cznie na
produktach.

6,55

m&%czy'ni

6,70

<18

6,15

19-24

6,66

25-34

6,53

35-44

6,12

45-54

6,59

>55
1

2

3

4

5

6

7

Mateusz, 21 lat

TECHNOLOGIA 9

/ SKLEPY STACJONARNE
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TECHNOLOGIA 10

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie aplikacj#, która pomaga Ci w zakupach. Skanujesz pó$ki
sklepowe swoim smartfonem, a ten podpowiada Ci jakie produkty z pó$ki
wybra&, aby# mog$a/móg$ przyrz%dzi& swoje ulubione danie.

Wykres 34: Technologia 10 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0
oznacza, "e na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e
bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

6,23

internauci

Tak, jest to wygodne

5,99

kobiety

i szybkie. Nie musze
szuka& i wybiera&

6,34

m&%czy'ni

produktów do

7,00

<18

konkretnego dania.

5,91

19-24

6,37

25-34

6,19

35-44
45-54

6,03

>55

5,90
1

2

3

4

5

6

7

Agnieszka, 47 lat
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TECHNOLOGIA 11

/ SKLEPY STACJONARNE

( Wyobra' sobie dynamiczne, elektroniczne metki. Dostosowuj%
cen! do Ciebie, informuj% o specjalnych promocjach oraz kieruj%
spersonalizowan% ofert!.

Wykres 35: Technologia 11 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,38

kobiety

6,28

m&%czy'ni

6,43

Czy to takie metki, z
którymi mog! si!
targowa&?

7,40

<18

By$oby #wietnie :)

6,31

19-24

6,50

25-34

6,21

35-44

5,88

45-54

6,05

>55
1

2

3

4

5

6

7

8

Maciej, 54 lata
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TECHNOLOGIA 12

/ E-SKLEPY

( Wyobra' sobie, "e jeste# na lotnisku, a w domu czeka na Ciebie pusta
lodówka. Robisz zakupy u"ywaj%c swojego smartfona, skanuj%c kody

kreskowe w wirtualnym kiosku, a Twoje zamówienie b!dzie najpewniej
czeka$o ju" na Ciebie w domu zanim tam dotrzesz.

Wykres 36: Technologia 12 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,40

kobiety

6,36

Skorzysta$abym z takiego
rozwi%zania pod warunkiem,
"e b!dzie to wymaga$o to
mojego zatwierdzenia. Przy

6,40

m&%czy'ni

mojej d$u"szej nieobecno#ci
produkty nie powinny si!

7,50

<18
19-24

6,28

25-34

6,40

35-44

6,46

45-54

6,28

>55

6,25
1

2

3

4

same zamawia&.
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8

Weronika, 24 lata
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TECHNOLOGIA 13

/ E-SKLEPY

( Wyobra' sobie, "e zamówi$a#/e# produkt z dostaw% do domu. Paczka mo"e
zosta& dostarczona dronem w ci%gu pó$ godziny.

Wykres 37: Technologia 13 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,50

kobiety

6,51

m&%czy'ni

6,49

Bardzo ciekawe
rozwi%zanie,
zdecydowanie

8,50

<18

skorzysta$bym.

6,40

19-24

6,64

25-34

6,14

35-44

5,86

45-54

6,43

>55
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Piotr, 32 lata
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TECHNOLOGIA 14

/ E-SKLEPY

( Wyobra' sobie, "e czekasz na przesy$k!. Kurier ma by& o 15:00, a Ciebie nie ma
wtedy w domu. Korzystaj%c ze specjalnej aplikacji kurier stoj%c pod Twoimi

drzwiami wysy$a Ci powiadomienie, a Ty otwierasz mu drzwi do mieszkania za
pomoc% jednego klikni#cia. Kurier zostawia paczk! w progu, a Ty zamykasz
drzwi ponownie poprzez aplikacj!.

Wykres 38: Technologia 14 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza,
"e na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo
ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

5,88

internauci

5,52

kobiety

Nie. Nie ma
mo#liwo&ci, abym
wpu&ci" obc! osob% do

6,04

m&%czy'ni

domu. Mo"e za 20 lat

6,50

<18

to b!dzie normalne.

5,65

19-24
25-34

5,95

35-44

5,89

45-54

5,76

>55

5,84
1

2

3

4

5

6

7

Piotr, 32 lata
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( Wyobra' sobie, "e wchodzisz do sklepu, a sprzedawca podaje Ci od razu to, czego
szukasz. Sk%d to wie? Z aplikacji, która wie, jakiego produktu ostatnio szuka$a#/e#
i co doda$a#/e# do swojej listy zakupowej. Sprzedawca mo"e zaproponowa& Ci
równie" produkty podobne lub uzupe$niaj%ce Twoje zamówienie.

Wykres 39: Technologia 15 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza,
"e na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo
ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

Je"eli to by$oby w 100%

6,19

internauci

zgodne z list% to tak, ale
nie chc! propozycji

5,93

kobiety

produktów, których nie

6,32

m&%czy'ni

potrzebuje. Nie chce te"
zgadywania przez

6,80

<18

sprzedawc! czy jest co#,
czego mog! potrzebowa&.

5,88

19-24
25-34

6,29

35-44

6,28

45-54

5,95

>55

6,07
1

2

3

4

5

6

7

Karolina, 27 lat

TECHNOLOGIA 15

/ PŁATNOŚCI
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TECHNOLOGIA 16

/ PŁATNOŚCI

( Wyobra' sobie, "e p$ac%c kart% za zakupy nie musisz pami!ta& PIN.
Wystarczy odczyt Twojego odcisku palca. Zap$acone!

Wykres 40: Technologia 16 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza,
"e na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo
ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci
internauci

6,42

kobiety

6,31

m&%czy'ni

6,48

<18

6,42

Tak, uwa"am, "e to jest
lepsze zabezpieczenie,
skorzysta$bym.

6,21

19-24

6,53

25-34

6,32

35-44

6,12

45-54

7,07

>55
1

2

3

4

5

6

7

8

Mateusz, 21 lat

81

SKLEPY PRZYSZŁOŚCI | RAPORT 2018

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZAKUPOWE

TECHNOLOGIA 17

/ PŁATNOŚCI

( Wyobra' sobie, "e nie musisz nosi& przy sobie karty, ani szuka& w torbie

telefonu, którym mo"esz zap$aci&. Wystarczy, "e nosisz na r!ce bransoletk#,

która pozwoli Ci szybko zap$aci& za zakupy.

Wykres 41: Technologia 17 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza,
"e na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo
ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

6,13

internauci

5,93

kobiety

6,30

m&%czy'ni

Tak, je#li mia$aby
specjalne zabezpieczenie

7,40

<18

w razie kradzie"y lub

5,81

19-24

zgubienia.

6,29

25-34

6,04

35-44

5,59

45-54

6,07

>55
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Mateusz, 21 lat
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TECHNOLOGIA 18

/ PŁATNOŚCI

( Wyobra' sobie, "e p$ac%c za zakupy wystarczy, "e zeskanujesz
swoj" twarz lub oko.

Wykres 42: Technologia 18 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

6,14

internauci

Skorzysta$abym,

5,91

kobiety

wszystkie opcje wchodz!
w gr! (skan twarzy, oka),

6,25

m&%czy'ni

mo"e wy$%czaj%c czip
podskórny, jest to zbyt

7,40

<18

inwazyjne.

5,67

19-24

6,33

25-34

6,03

35-44

5,75

45-54

6,23

>55
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2

3
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7

8

Agnieszka, 47 lat
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TECHNOLOGIA 19

/ PŁATNOŚCI

( Wyobra' sobie, "e chcesz zamówi& jedzenie w „MCDrive”. Zamawiasz,
odbierasz i otrzymujesz pro&b# o potwierdzenie p$atno&ci
w aplikacji banku w telefonie.

Wykres 43: Technologia 19 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

6,34

internauci

By$oby wygodniej
i szybciej dokona&

6,15

kobiety

p$atno#ci, gdy stoj!
w kolejce po zamówienie

6,43

m&%czy'ni

bez podje"d"ania do

8,00

<18

okienka, w którym
musz! zap$aci&.

6,17

19-24

6,41

25-34

6,26

35-44
45-54

6,09

>55

6,05
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Mateusz, 26 lat
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TECHNOLOGIA 20

/ PŁATNOŚCI

( Czy chcia$by# p$aci& np. za Ubera, Spotify, Net-ix itd. inn" metod",
ni" podaj%c dane karty?

Wykres 44: Technologia 20 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny skorzysta&
z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza, "e na pewno nie
skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

Tak, ch!tnie p$aci$bym

6,23

internauci

np. przelewem lub mia$

5,95

kobiety

przedp$acone konto na
Ubierze, na którym

6,36

m&%czy'ni

mia$bym do
wykorzystania np.

6,90

<18

100 z$-200 z$ na miesi%c.

6,09

19-24

6,40

25-34

6,10

35-44

5,50

45-54

5,72

>55
1

2

3
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6

7

Mateusz, 26 lat
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TECHNOLOGIA 21

/ PŁATNOŚCI

( Wyobra' sobie, "e w ka"dym sklepie internetowym logujesz si! do
sklepu specjalnymi danymi otrzymanymi z banku.

Wykres 45: Technologia 21 - W jakim stopniu by$(a)by# sk$onna/ny
skorzysta& z takiego rozwi%zania? Zaznacz w skali 0-10, gdzie 0 oznacza,
"e na pewno nie skorzysta$(a)by# z tego rozwi%zania, a 10, "e bardzo
ch!tnie je wypróbujesz.
Sklepy przysz$o#ci, N=1627, internauci

6,20

internauci

Tak, skorzysta$abym

5,95

kobiety

z tego, gdyby by$o
wygodne i bardziej

6,32

m&%czy'ni

bezpieczne, ni"
tradycyjne sposoby

6,80

<18

logowania.

6,01

19-24

6,32

25-34
35-44

6,02

45-54

5,96
6,26

>55
1

2

3

4
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6

7

Agnieszka, 47 lat
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Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem kilku metod badawczych, ilościowych i jakościowych.

‣ Zebraliśmy opinie 1627 internautów, wykorzystując responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web
Interview) zrealizowane na panelu internautów, z wykorzystaniem wysyłki mailowej. Dane zbierane były w dniach
22.02 - 01.03.2018 roku. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada
strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca
zamieszkania. W analizie wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety.

‣ Dodatkowo zebraliśmy opinie 231 użytkowników serwisów gazetkowych online Promocyjni.pl, Promoceny.pl
i Okazjum.pl.

‣ Zrealizowaliśmy również 10 pogłębionych wywiadów z konsumentami w wieku 19-54 lata, zainteresowanymi
zakupami i nowoczesnymi technologiami.

‣ W interpretacji wyników pomogli nam liczni eksperci, w tym Małgorzata Olszewska (Kazar Footwear Sp. z o.o.),
Maciej Tygielski (AdRetail), Jakub Gierszyński (Inter Cars S.A.), Patrycja Sass-Staniszewska (Izba Gospodarki
Elektronicznej), Justyna Skorupska (e-point SA), Monika Kowalska (Carrefour), Mieczysław Wiła (Freelance Frontend Developer), Wioleta Nowak (Żabka Polska), Radosław Kaczmarek (Melting Pot), Magdalena Szarejko (BBK
S.A.), Paulina Szczurowska (Initiative), Michał Markowski (Allegro.pl), Kasia Gola (GeekGoesChic), Dominika
Maciejak (trener customer experience, retail consultant, autor bloga Skillpoint.com.pl), za co przy okazji jeszcze
raz dziękujemy.

‣ Jako wsparcie w interpretacji wyników wykorzystaliśmy także społeczność ekspercką marketexperts.eu,
konsultując nasze wnioski.
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AdRetail – skuteczne narz!dzie wsparcia sprzeda"y w handlu i FMCG. Jeste#my
sieci% reklamow% nastawion% na efekty sprzeda"owe. Naszym corem s%
serwisy Promocyjni.pl, Okazjum.pl i Promoceny.pl, które nale"% do Grupy
Interia.pl oraz aplikacja mobilna Okazjum.pl. Wspó$pracujemy równie"
z wydawcami zewn!trznymi, poszerzaj%c zasi!g naszych dzia$a(.

AdRetail wspiera sprzedaż produktami reklamowymi skonstruowanymi
wokół prezentacji gazetek promocyjnych.

Po przej!ciu przez Grup! Interia.pl serwisów Okazjum.pl oraz Promoceny.pl,
w po$%czeniu z serwisem Promocyjni.pl, sie& tra+a #rednio do 2,1 mln* osób
miesi!cznie, aktywnie poszukuj%cych ofert w sklepach online i o)ine. Szyte na
miar! kampanie emitowane s% te" na powierzchniach Interii i innych
wydawców. AdRetail to najwi!ksza sie& reklamowa specjalizuj%ca si!
w kampaniach wsparcia sprzeda"y. Obs$uga gazetek handlowych pozwala nam
tra+a& do u"ytkownika, gdy podejmuje decyzje zakupowe, podobnie jak
reklama POS. Dzi!ki temu skutecznie realizujemy wiele celów swoich klientów:
zwi!kszaj%c ruch w sklepach stacjonarnych (ROPO), wspieraj%c aktywno#&
e-commerce, a tak"e wzmacniaj%c mark! sieci handlowych.

*!redni miesi"czny zasi"g na bazie wyników z Megapanelu.

Dzi!ki BLIKOWI miliony Polaków mog% bezpiecznie i wygodnie, korzystaj%c ze
smartfona, wyp$aca& gotówk! z bankomatów, p$aci& w tradycyjnych sklepach
oraz przelewa& natychmiastowo pieni%dze innym u"ytkownikom na numer
telefonu bez znajomo#ci ich rachunku bankowego. BLIK to najszybsza metoda
p$atno#ci w sklepach internetowych oraz mobilnych.

System stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard p$atno#ci, który
wykorzystuje najnowocze#niejsze technologie. Dost!p do BLIKA w aplikacjach
bankowo#ci mobilnej ma ok. 60% wszystkich klientów krajowych instytucji
+nansowych. Grupa ta stale si! powi!ksza. Za rozwój systemu odpowiada
spó$ka Polski Standard P$atno#ci (PSP). BLIK przyczynia si! do ograniczania
obiegu gotówki w gospodarce i jest istotnym elementem procesu budowy
cyfrowego Pa(stwa. PSP stale rozwija mo"liwo#ci BLIKA tak, aby system by$ jak
najbardziej funkcjonalny dla jego u"ytkowników.

Udzia$owcami spó$ki PSP jest sze#& polskich banków: Alior Bank, Bank
Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank .l%ski, mBank, PKO Bank Polski.
Z BLIK mog% korzysta& równie" klienci Getin Banku, Inteligo, Orange Finanse
i T-Mobile Us$ugi Finansowe, a wkrótce tak"e Credit Agricole oraz Rai/eisen
Banku.
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Jeste#my innowatorem na polskim rynku badawczym. W projektach
badawczych wykorzystujemy na niespotykan" dot%d skal# urz%dzenia
i technologie mobilne. Dzi!ki temu jeste#my tam, gdzie konsumenci.
Umo"liwiamy +rmom prowadzenie m%drego biznesu opartego o wiedz#
rynkow" oraz zarz%dzanie wizerunkiem w oparciu o sta$y feedback z rynku.
Specjalizujemy si! w: trends hunting (badaniu trendów rynkowych) oraz
customer listening (wielokana$owym monitoringu opinii konsumentów). Jako
jedyna +rma badawcza w Polsce oferujemy wiedz! o wielokana$owych
konsumentach. Z t% my#l% stworzyli#my nasze wyspecjalizowane produkty:
•

Publikacje Raportowe - #ledzimy najwa&niejsze trendy na rynku
i publikujemy ogólnodost#pne raporty lub wykonujemy badania raportowe
na zlecenie +rm,

•

Wielokana$owy monitoring opinii – wykorzystywany we wszystkich kana$ach
sprzeda"y i komunikacji z konsumentem - eventy, sklepy i punkty us$ugowe,
strony internetowe, aplikacje mobilne, mailowo oraz wykorzystuj%c QR kody
w materia$ach reklamowych i na produktach.

•

Badania segmentacyjne (na obecnych i potencjalnych klientach +rmy), które
$%cz% demogra+#, genetyk#, postawy, styl &ycia oraz zachowania i histori#
zakupow".

•

Doradztwo dla +rm w zakresie bada( i rozwoju.

Zwi%zek Pracodawców Bran"y Internetowej IAB Polska jest organizacj%
zrzeszaj%c% 230 najwa"niejszych +rm polskiego rynku internetowego, w tym
najwi!ksze portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje
interaktywne, +rmy technologiczne oraz reklamodawców. Jego g$ównym celem
jest szeroko poj!ta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako
skutecznego narz!dzia prowadzenia biznesu i komunikacji marketingowej.
Propaguje skuteczne rozwi%zania e-marketingowe i reklamowe, oraz tworzy,
prezentuje i wdra"a bran"owe standardy jako#ciowe. Przygotowuje raporty,
badania rynku online i poradniki, m.in. Raport Strategiczny czy AdEx, którego
wyniki s% baz% analiz wydatków reklamowych. Jest organizatorem konferencji
(Forum IAB, IAB HowTo), konkursów (MIXX Awards), warsztatów i szkole(
(Akademia DIMAQ, IAB Internet Week). Jednym z -agowych projektów IAB
Polska jest DIMAQ – standard kompetencji oraz program certy+kuj%cy wiedz!
z dziedziny e-marketingu.
IAB Polska dzia$a od 2000 roku, jest cz!#ci% #wiatowych struktur IAB, cz$onkiem
IAB Europe oraz IAB Tech Lab, a tak"e Zwi%zku Stowarzysze( Rada Reklamy,
Krajowej Izby Gospodarczej i Business Center Club.
www.iab.org.pl

