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Technologie cyfrowe 
wywierają silny wpływ 
na preferencje zakupowe 
Polaków, w tym także  
na obecność klientów 
w sklepach stacjonarnych. 
Podczas blisko dwóch na trzy 
wizyty wykorzystywane są 
przez klientów urządzenia 
elektroniczne. Jest to tzw. 
wskaźnik wpływu cyfrowego, 
który w Polsce kształtuje  
się na poziomie 60 proc. 

Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych 
służy klientom do znajdowania inspiracji,  
a w trakcie zakupów znajduje wymierne 
przełożenie na liczbę klientów, którzy dokonują 
zakupu. Jak pokazuje pierwsza edycja badania 
Deloitte liczba klientów, którzy dokonują 
zakupu jest wyższa o 7 proc. w przypadku osób 
korzystających z technologii w porównaniu do 
osób niekorzystających z rozwiązań cyfrowych  
ani przed ani w trakcie zakupów. 

Korzystanie z urządzeń cyfrowych w procesie 
zakupowym silnie różnicuje najmłodsze  
(tzw. pokolenie centennialsów i millenialsów)1  
i najstarsze pokolenia (55+). Współczynnik 
wpływu cyfrowego dla centennialsów / 
millenialsów jest średnio 1,8 razy wyższy 
niż dla osób starszych. Ponadto, najmłodsi 
zdecydowanie najczęściej korzystają z urządzeń 
cyfrowych w trakcie dokonywania zakupów.

Największy wpływ wspomnianych technologii 
jest widoczny w takich kategoriach zakupowych 
jak elektronika, zdrowie, meble, rozrywka 
i motoryzacja. Na drugim biegunie plasuje 
się żywność, w przypadku której klienci 
odwiedzający sklepy najczęściej mają mniejszą 
tendencję do korzystania z rozwiązań digital niż 
klienci mniej lojalni. 

Na początku ścieżki zakupowej, czyli na etapie 
poszukiwania informacji i inspiracji, klienci, 
niezależnie od kategorii produktowej, cenią 
w urządzeniach elektronicznych możliwość 

szybkiego wyszukania informacji  
o produktach oraz porównanie ich cen. 
Źródłem informacji są dla nich najczęściej 
strony internetowe wyświetlane za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej bądź 
komputera.

Poszukiwanie inspiracji odbywa się także za 
pośrednictwem mediów społecznościowych 
(8% proc. klientów), z czego największą 
popularnością cieszą się Facebook i YouTube.  
W tym obszarze największą aktywnością 
wykazują się osoby młode (18-25 lat), gdzie 
przynajmniej 1 na 4 klientów skorzystał  
z mediów społecznościowych jeszcze przed 
zakupami.

Zdecydowana większość klientów przyznaje,  
że na zakupy wydaje więcej niż planuje, co –  
w zależności od kategorii zakupowej – wynika  
z zakupu dodatkowych produktów i akcesoriów 
(elektronika), skorzystania z promocji i rabatów, 
a tym samym dodania dodatkowych produktów 
do koszyka (żywność) czy też z dbałości  
o jakość produktów (zdrowie oraz artykuły  
dla dzieci i niemowląt). Klienci korzystający  
z mediów społecznościowych wydają się być 
bardziej świadomi podejmowanych decyzji  
oraz skuteczni w porównywaniu produktów  
i cen, dzięki czemu w zdecydowanej większości 
kategorii wydają mniej lub tyle samo co 
planowali (wyjątek stanowią tu motoryzacja  
i odzież).

Warto zauważyć, że zdecydowana większość  
klientów twierdzi, że dokonała zakupu 
świadomie, tj. wiedziała o produkcie, chciała 
go kupić i wiedziała, gdzie dokonać zakupu. 
Mniej jest respondentów, którzy o produkcie 
dowiedzieli się pierwszy raz i skusili się na 
jego kupno dzięki reklamie. W szczególności 
bardzo mało podatni na impulsowe zakupy pod 
wpływem reklamy są klienci kupujący produkty 
z kategorii elektronika, rozrywka i motoryzacja. 
Co ważne widoczne są tu dość wyraźne różnice 
w podejmowaniu decyzji przez kobiety  
i mężczyzn. Kobiety bardziej impulsywne 
decyzje podejmują w odniesieniu do produktów 
z kategorii odzież i meble, natomiast mężczyźni 
bardziej spontanicznie dokonują zakupów 
związanych z żywnością czy rozrywką. 

Większość klientów (51 proc.) twierdzi, 
że w trakcie zakupów nie potrzebowała 
pomocy asystenta. Jeśli pojawiało się takie 
zapotrzebowanie to głównie w trakcie zakupów 
z kategorii elektronika, meble czy motoryzacja, 
gdzie asystenci są traktowani jako eksperci  
w danej dziedzinie.

Urządzenia elektroniczne są oceniane jako 
narzędzia ułatwiające zakupy (49 proc.
odpowiedzi) a ich zalety głównie doceniają 
klienci w wieku 18-45. Można się spodziewać, 
że odsetek tych osób będzie rósł w kolejnych 
latach.

Streszczenie

1 Centennialsi: osoby urodzone po roku 1995, Millenialsi: osoby urodzone w latach 1977-1994 
Źródło: http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/
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Coraz bardziej dostępne i chętniej używane 
wszelkiego rodzaju urządzania cyfrowe 
sprawiają, że nawet nasze codzienne zakupy  
w lokalnym sklepie mogą być w dużym stopniu 
wynikiem inspiracji pozyskanych przy użyciu 
technologicznych nowinek. Jak zmierzyć ten 
wpływ? Jak zmienia się on w zależności od tego, 
w którym miejscu ścieżki zakupowej znajduje 
się klient – poszukuje inspiracji czy już dokonał 
zakupu? Czy tak samo wykorzystywane są 
urządzenia cyfrowe w trakcie zakupu odzieży 
i samochodu? Na te, jak i wiele innych pytań, 
staraliśmy się odpowiedzieć w niniejszym 
raporcie. Jest to pierwsza edycja tego badania 
na rynku polskim.2 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie urządzeń cyfrowych przez  
klientów w handlu detalicznym warto 
przeanalizować z perspektywy trzech głównych 
etapów ścieżki zakupowej: 

 • PRZED ZAKUPAMI (w trakcie budowania 
świadomości oraz zainteresowania klienta), 

 • W TRAKCIE dokonywania wyboru przez 
klienta i samego zakupu, 

 • oraz JUŻ PO jego dokonaniu (serwis  
i utrzymane relacji). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wpływ urządzeń cyfrowych na ścieżkę 
zakupową klientów, definiowany przez Deloitte 
jako wskaźnik wpływu cyfrowego (z ang. 
Digital Influence Factor), pokazuje nie tylko 
w jaki sposób klienci kupują i podejmują 
decyzje będąc na zakupach. Pozwala on 
także na poznanie ich preferencji w zakresie 
poszukiwania informacji o produktach, sposobu 
płatności czy też oczekiwanego wsparcia 
ze strony asystentów. Sieciom detalicznym 
informacje te mogą pomóc w zdefiniowaniu 
odpowiedniego podejścia i podjęciu 
niezbędnych działań w celu zaspokojenia 
potrzeb klientów.

 
 
 
 
 

Wstęp

PRZED ZAKUPAMI

W TRAKCIE ZAKUPÓW

PO ZAKUPACH

Świadomość 
Znajdź inspirację 

Zainteresowanie 
Przeglądaj, zrozum, 
poszukuj

Ewolucja i wybór 
Porównaj i wybierz

Zakup 
Kup i odbierz

Serwis i utrzymanie 
relacji 
Znajdź pomoc  
i pozostań w kontakcie

ŚCIEŻKA ZAKUPOWA 

2 Badanie „Navigating the new digital divide” jest prowadzone przez Deloitte w Stanach Zjednoczonych od 2012r.

Wiele mówi się o wpływie technologii cyfrowych na 
preferencje zakupowe Polaków, zarówno w kontekście 
zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych, jak  
i tych dokonywanych w internecie. Obecnie trudno postawić 
wyraźną granicę oddzielającą te dwa światy. 



04

Wskaźnik wpływu cyfrowego  
(z ang. Digital Influence Factor)
 
Badanie Deloitte pokazało, że obecnie 
urządzenia elektroniczne są wykorzystywane 
przez klientów podczas blisko dwóch na trzy 
wizyty w sklepach stacjonarnych – wskaźnik 
wpływu cyfrowego (z ang. Digital Influence 
Factor) wynosi w Polsce 60%. Pokazuje to, 
że cyfrowe punkty styku są postrzegane przez 
klientów jako integralna część ich doświadczenia 
zakupowego. Najwięcej klientów korzysta  
z technologii cyfrowych przed zakupami – 
prawie 3 na 4 klientów (74%), blisko połowa 
(42%) w trakcie, a po zaledwie co piąty klient 
(18%). Co trzeci klient korzysta z urządzeń 
zarówno przed, jak i po zakupach (33%). 

 

 
 
 
 
 

 

 

Wskaźnik wpływu cyfrowego ze 
względu na miejsce zamieszkania:

57%
56%

62%
60%

62%

Wskaźnik wpływu cyfrowego ze względu na wiek:

59% 61%
Wskaźnik wpływu cyfrowego ze względu na płeć:

Wskaźnik wpływu cyfrowego ze względu na dochód:

<2000 zł

2000-4000 zł

4000-6000 zł

>6000 zł

64%
57%

63%
63%

Wskaźnik wpływu cyfrowego  
(z ang. Digital Influence Factor): 
odsetek wizyt klientów w sklepach 
stacjonarnych, pod wpływem 
użycia jakiegokolwiek urządzenia 
elektronicznego, tj. komputera 
stacjonarnego, laptopa, tabletu, 
smartfona, urządzenia ubieralnego  
(z ang. wearables), urządzenia do 
płatności elektronicznych w sklepie  
oraz interaktywnego systemu informacji  
w sklepie.

Wieś Miasto  
20 tys-100 tys. 

Miasto  
100 tys -500 tys. 

Miasto  
>500 tys. 

Miasto 
<20 tys. 

18 - 20 21 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 70 

71% 71% 67% 60%
53%

52% 38%

Analizując wykorzystanie urządzeń cyfrowych 
w procesie zakupowym z różnych perspektyw 
możemy zaobserwować, że:

 • pomiędzy kobietami i mężczyznami nie ma 
znaczących różnic w tym zakresie. Poziom 
„zdigitalizowania” zakupów dla obydwu 
grup jest prawie równy i wynosi około 60%, 
przy czym jednak to mężczyźni nieznacznie 
częściej sięgają po urządzenia elektroniczne,

 • zgodnie z przewidywaniami, wskaźnik 
wpływu cyfrowego osiąga coraz mniejsze 
wartości wraz ze wzrostem wieku klientów, 
przy czym największe odnotowuje dla 
grupy osób w wieku od 18 do 24 lat – 71% 
(jednocześnie wyniki dla klientów w wieku  
do 44 lat kształtują się powyżej średniej),

 • wraz z wielkością miejscowości zamieszkania 
rośnie odsetek wizyt klientów, na które 
wpłynęły technologie cyfrowe; wyjątek 
stanowią tu obszary wiejskie, gdzie 
wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy niż 
dla mieszkańców miast poniżej 20 tys. 
mieszkańców,

 • wskaźnik jest w miarę stabilny dla klientów 
wszystkich przedziałów dochodu i utrzymuje 
się na poziomie ok. 63%. Aczkolwiek 
występuje również swego rodzaju 
dysproporcja, gdyż klienci o najniższych 
dochodch osiągają wyższe wartości 
zdigitalizowania zakupów niż osoby  
z dochodem od 2000 do 4000 zł.
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Z naszych badań wynika,  
że wskaźnik wpływu cyfrowego 
w przypadku kategorii żywność, 
zdrowie i rozrywka jest najwyższy 
wśród osób z najniższym dochodem. 
Natomiast kategorie elektronika, 
meble oraz motoryzacja cieszą się 
największym zdigitalizowaniem wśród 
klientów z dochodem powyżej 4 tys. zł.  

Różnice demograficzne nie są jak widać 
wyjątkowo znaczące, co nie oznacza, że 
oddziaływanie technologii cyfrowych na 
zakupy dokonywane przez klientów w sklepach 
stacjonarnych jest wszędzie takie samo.  

W ramach badania przeanalizowanych zostało 
dziewięć kategorii: żywność, zdrowie, 
odzież, elektronika, meble, rozrywka, 
motoryzacja, art. dla dzieci i niemowląt 
oraz pozostałe.

Spośród nich zdecydowanie wyróżnia się 
elektronika, ze wskaźnikiem wpływu cyfrowego 
na poziomie 68%. Tuż za nią plasują się zdrowie, 
meble, rozrywka i motoryzacja z wynikami 
ok. 62%. Na drugim biegunie znajdują się odzież 
i żywność (tu wskaźnik wyniósł zaledwie 
50%). Podobnie jak w przypadku ogólnego 
wskaźnika nie odnotowano dużych różnic we 
wpływie digitalizacji na sprzedaż pomiędzy 
kobietami a mężczyznami. Poza nieznacznymi 
rozbieżnościami takimi jak: większa digitalizacja 

w kategorii zdrowie wśród kobiet czy 
większa digitalizacja elektroniki wśród 
mężczyzn, odsetek wizyt, na które miały wpływ 
technologie cyfrowe dla obu płci pozostaje na 
podobnym poziomie. 
 
W przypadku miejsca zamieszkania, również 
w podziale na kategorie, potwierdził się 
trend dotyczący wzrostu wpływu technologii 
cyfrowych na zakupy wraz z liczbą mieszkańców 
w miejscu zamieszkania klienta, przy czym 
największe różnice między obszarami wiejskimi 
a miastami (z liczbą mieszkańców powyżej 
500 tys.) zanotowane zostały dla kategorii 
elektronika, motoryzacja, odzież i meble. 
Dla pozostałych kategorii różnice te są rzędu 
4-5 pp. 

Gdy przyjrzymy się wiekowi klientów 
bardzo interesujące wydaje się zestawienie 
najmłodszej grupy klientów, tzw. centennialsów 
i millenialsów ze starszymi pokoleniami. 
 

Różnice w wysokości wskaźnika wpływu cyfrowego 
sięgają 200% dla kategorii produktowych takich 
jak rozrywka czy meble. Średnia digitalizacja 
sprzedaży w grupie 55+ wynosi mniej niż 40%, 
w kontraście ze średnim wskaźnikiem wpływu 
cyfrowego dla grupy centennialsów / millenialsów 
wynoszącym powyżej 70%. 

50%

58%

68%

62%

62%

62%

61%

Wskaźnik wpływu cyfrowego

Elektronika

Zdrowie

Rozrywka

Motoryzacja

Meble 

Art. dla dzieci i niemowąt

Odzież

Żywność 

63%

60%

Czy dochód 
klienta 
wpływa  
na jego 
zachowania 
zakupowe? 
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Wskaźnik wpływu cyfrowego w zależności od  wieku klientów:

Wskaźnik wpływu cyfrowego w zależności od dochodu klientów:

Na wskaźnik wpływu cyfrowego można spojrzeć 
także w odrobinę węższy sposób ograniczając paletę 
urządzeń elektronicznych jedynie do telefonów 
komórkowych. Taki wskaźnik określany jest jako 
wskaźnik wpływu technologii mobilnych 
(z ang. Mobile Influence Factor). 

Wskaźnik ten, w przekroju na poszczególne kategorie 
zakupowe jest zbliżony do wskaźnika wpływu 
cyfrowego. Patrząc z demograficznego punktu 
widzenia średni wskaźnik wpływu cyfrowego maleje 
wraz z wiekiem klientów, dla najstarszych klientów 
jest on ponad dwukrotnie niższy niż dla najmłodszej 
grupy, pomimo wysokiego odsetka klientów (77%)  
w wieku powyżej 55 roku życia, korzystających  
ze smartfona wielokrotnie w ciągu dnia. 

47%Żywność 

Odzież 54%

Elektronika

Meble 

Rozrywka

Motoryzacja

58%

58%

Zdrowie

56%

56%Art. dla dzieci i niemowląt

63%

58%

WIEK

18-20

21-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-70

ŚREDNI WSKAŹNIK
 WPŁYWU CYFROWEGO

50%

42%

45%

44%

50%

59%

64%

59% 64%

61%

51%

48%

39%

58%

71%

75%

73%

74%

67%

61%

60%

44%

68%

81%

69%

63%

54%

54%

32%

62%

77%

74%

60%

56%

55%

30%

62%

77%

71%

68%

64%

56%

54%

39%

63%

77%

69%

69%

61%

52%

53%

43%

62%

75%

70%

70%

73%

76%

66%

58%

52%

54%

39%

61%

69%
64%
71%
74%

65%
60%
64%
70%

66%
60%
66%
64%

67%
58%
63%
67%

68%
59%
64%
63%

63%
56%
60%
57%

55%
48%
53%
52%

67%
57%
69%
59%

<2000 zł

2000-4000 zł

4000-6000 zł

>6000 zł

DOCHÓD

56%
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PRZED
ZAKUPAMI

W TRAKCIE
ZAKUPÓW

PO
ZAKUPACH

ŚWIADOMOŚĆ

klientów szuka informacji odwiedzając 
strony internetowe (za pośrednictwem 
aplikacji lub komputera)

51% klientów
nie korzysta 
z pomocy 
asystentów

49% klientów twierdzi, że urządzenia 
elektroniczne pomogły im
w dokonaniu zakupów

61% klientów wydało 
na zakupy więcej 
lub  znacząco 
więcej

20%  badanych poszukuje informacji za 
pomocą wyszukiwarki internetowej

Strona internetowa/
aplikacja mobilna 
na smartfonie

Strona internetowa 
sklepu na 
komputerze

Porównywarka 
cenowa

Nie, nikogo nie było

Nie, nie 
potrzebowałem 
pomocy

Tak, użyłem 
urządzenia 
mobilnego, aby 
dać znać komuś 
z obsługi

Tak, personel sklepu 
użył komputera

Tak, a personel 
sklepu użył 
urządzenia 
mobilnego, aby 
usprawnić proces 
transakcji 

Tak, personel 
sklepu pomógł 
mi nie używając 
komputera lub 
urządzenia 
mobilnego 

Tak, personel 
sklepu użył 
urządzenia 
mobilnego

Wiadomości oparte 
o moje indywidualne 
preferencje

Cyfrowy katalog 
od sklepu

Strony internetowe

Reklamy

Blog

Wyszukiwarka 
internetowa

Elektroniczne 
narzędzia w sklepie

Kupon od detalisty

Wydałem znacząco więcej

Wydałem tyle samo

Wydałem mniej

Wydałem trochę więcej

Urządzenia 
elektroniczne nie 
wpłynęły na proces 
zakupowy

Ogólny 
przegląd ofert

Kod QR

Porada u 
znajomych/
rodziny

Strony 
społecznościowe/
blogi

Urządzenie 
do płatności 
elektronicznych 
w sklepie

Narzędzia 
interaktywne 

Urządzenia 
elektroniczne 
utrudniły zakupy

Dzięki urządzeniom 
elektronicznym 
łatwiej dokonać 
zakupów

ZAINTERESOWANIE

EWOLUCJA I WYBÓRZAKUP

48% 

SERWIS I UTRZYMANIE

ŚCIEŻKA ZAKUPOWA

START Jak już wcześniej wspomniano najwięcej 
klientów korzysta z technologii cyfrowych 
przed zakupami, w trakcie korzysta blisko 
połowa i zaledwie jeden na pięciu klientów 
po zakupach. Proporcje te zachowują się  
w zbliżony sposóbw w różnych grupach 
wiekowych, za wyjątkiem:

 

 • grupy centennialsów / millenialsów,  
która na każdym etapie zdecydowanie 
częściej korzysta z urządzeń 
elektronicznych w porównaniu do 
pozostałych grup, w szczególności  
w trakcie dokonywania zakupów,  
 
 
 
 

 • grupy klientów w wieku 55-64, która 
dość niechętnie sięga po technologie 
cyfrowe – w trakcie zakupów – odsetek 
tych klientów jest prawie dwukrotnie 
niższy niż odsetek centennialsów/ 
millenialsów.  
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18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-70W I E K 

81%

60%

28%

100%

80%

60%

40%

20%

67%

32%

14%

81%

Korzystanie z urządzeń przed/w trakcie/po zakupach 

Przed zakupami zdecydowanie największy 
odsetek klientów wykorzystuje technologie 
cyfrowe w odniesieniu do odzieży  
i motoryzacji. W trakcie zakupów nacisk 
przesuwa się na zdrowie, natomiast już po 

zakupach zdecydowanie największy odsetek 
klientów wykorzystuje technologie 
w odniesieniu do zakupów z kategorii 
art. dla dzieci i niemowląt.

Odsetek osób wykorzystujących technologie cyfrowe w procesie zakupowym 
w podziale na kategorie 

przed w trakcie poKorzystanie z urządzeń 
przed/w trakcie/po zakupach

71%

79%

76%

74%

76%

67%

79%

77%

35%

37%

36%

30%

36%

40%

28%

25%

16%

14%

14%

14%

7%

19%

12%

21%
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Wykorzystanie urządzeń elektronicznych
Zanim klienci zdecydują się wybrać na zakupy, 
często poszukują inspiracji oraz informacji na 
temat konkretnych produktów i usług.  
Z pomocą przychodzą urządzenia elektroniczne 
oferujące szeroką gamę aktywności, które 
potencjalny klient może wykorzystać w trakcie 
procesu zakupowego.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Badanie Deloitte pokazało, 
że niezależnie od kategorii 
produktowej, klienci najbardziej 
cenią sobie w urządzeniach 
elektronicznych możliwość 
szybkiego wyszukiwania 
informacji o produkcie (25%) 
oraz porównania produktów 
i cen (26%). 

Na trzecim miejscu klienci wybierali możliwość 
zdobycia informacji o dostępności produktu 
w sklepie fizycznym lub internetowym (16%). 
Najrzadziej wybieraną opcją jest możliwość 
obejrzenia instruktażowego wideo dotyczącego 
produktu i sposobów jego użytkowania (6%). 
Warto również zaznaczyć, że jeśli chodzi  
o wyszukiwanie informacji klienci są podzieleni. 
Kupujący produkty z kategorii elektronika, 
odzież, rozrywka i zdrowie preferują 
samodzielnie wyszukiwać informacje w 
Internecie. W dodatku mężczyźni w kategoriach 
rozrywka oraz zdrowie w dużej mierze 
preferują otrzymywać cyfrowy katalog od 
detalisty. Nadal małym zainteresowaniem 
cieszą się interaktywne narzędzia elektroniczne 
w sklepach. Z kolei inspiracje są czerpane  
z reklam tylko w kategorii zdrowie. 
 

Etap I  
Przed zakupami
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Porównanie cen

Wyszukiwanie informacji

Informacja o dostępności

Przejrzenie katalogu/oferty

Wybór indywidualizowanych ofert 

Przejrzenie rabatów

Obejrzenie wideo

Preferowane funkcje urządzenia 
elektronicznego

Budowanie świadomości
Co ciekawe klienci poszukują informacji 
wykorzystując różne źródła w zależności od 
kategorii. Przykładowo dla kategorii: żywność, 
odzież, zdrowie oraz art. dla dzieci 
i niemowląt klienci używali w głównej mierze 
smartfona, przeglądając stronę internetową 
bądź aplikację detalisty, natomiast dla kategorii: 
elektronika, rozrywka oraz motoryzacja 
częściej wykorzystywany był komputer 
stacjonarny bądź laptop. 
 
Dużym zainteresowaniem cieszą się także 
porównywarki cenowe w kategoriach 
rozrywka i elektronika oraz porady 
rodziny/znajomych w kategorii motoryzacja. 
W przypadku porównania metod wyszukiwania 
w podziale na płeć, nie zaobserwowano 
znaczących różnic, z wyłączeniem większego 
zaangażowania kobiet w wyszukiwanie  
i przeglądanie stron za pomocą urządzeń 
elektronicznych. 

Szukanie informacji za pomocą 
wyszukiwarki internetowej 

Otrzymywanie wiadomości w oparciu  
o moje indywidualne preferencje

Cyfrowy katalog od sklepu

Otrzymywanie kuponów od detalisty 

Poszukiwanie informacji na stronach 
internetowych

Korzystanie z elektronicznych  
narzędzi w sklepie

Inspirowanie się reklamami 

Inspirowanie się wpisami na blogu

Nie korzystam z urządzeń 
elektronicznych

Poszukiwanie informacji 
o produkcie

Preferowane medium  
do poszukiwania informacji

Strona internetowa/aplikacja  
mobilna na smartfonie 
 
 
Strona internetowa sklepu na komputerze

Porównywarka cenowa

Ogólny przegląd ofert

Strony społecznościowe/blogi

Porada u znajomych/rodziny

Nie korzystałem/łam z urządzenia 
elektronicznego

Kod QR

Urządzenie do płatności elektronicznych 
w sklepie

Narzędzia interaktywne w sklepie

26%

25%

16%

12%

9%

8%

6%

25%

23%

17%

11%

8%

6%

4%

3%

3%

1%

20%

19%

16%

14%

14%

7%

6%

4%

2%
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58%

58%
56% 46%

41%
36%

28%
26%22%21%

Blog konkretnej firmy

Inny blog

Media społecznościowe jako źródło informacji i inspiracji

Dotyczyło to głównie osób poniżej 35 roku 
życia, z czego przynajmniej jedna na cztery 
osoby w wieku 18 – 25 lat zrobiła to jeszcze 
przed zakupami. Wiodącą pozycję mają 
Facebook i Youtube (ponad połowa klientów), 
w dalszej kolejności blogi zarówno konkretnych 
firm, jak i ogólnotematyczne. Warto również 
zauważyć znaczący wpływ Instagrama oraz 
Twittera.  

Pozostałe media mają raczej niewielki wpływ na 
decyzje zakupowe. Udział osób korzystających 
z mediów społecznościowych w podziale na 
kategorie produktowe wynosi od 4% do 11%, 
przy czym najczęściej Polacy posługują się nimi 
przy zakupach z kategorii: żywność, odzież  
i elektronika. 

Kolejnym źródłem informacji i inspiracji dla klientów  
o produktach są media społecznościowe - prawie 8% 
klientów przyznało, że skorzystało z nich w tym celu.

Użycie poszczególnych mediów społecznościowych
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Wykorzystanie poszczególnych narzędzi 
elektronicznych w procesie zakupowym zmienia 
się w zależności od sytuacji, w której znajdują 
się klienci w danej chwili. W pracy i w domu  
zdecydowanie wygrywa komputer stacjonarny 
/ laptop (blisko 40% klientów). Dwie na pięć 
osób skorzysta z telefonu, jeśli są w sklepie lub 
w biegu. Niezależnie od miejsca, ankietowani 

rzadko już korzystają z telefonów, żeby 
zadzwonić do sprzedawcy – infolinii czy też  
z zamówień pocztowych. Jeśli chodzi o tablet 
to zyskuje on przewagę w domu lub w biurze 
– tam skorzystałoby z niego blisko 10% 
ankietowanych, jednak już w sklepie lub  
w biegu wybrałoby go niewiele ponad 6% osób. 

Procentowy udział respondentów, którzy używają danego urządzenia 
w domu/w sklepie/w biegu:

w biegu

w sklepie

w domu

Smartfon Komputer stacjonarny lub laptop

Tablet Media społecznościowe

Telefon do sprzedawcy w sklepie lub na infolinię Zamówienie pocztowe/drukowany katalog

Żadne z powyższych

40%
41%

22%

7%
7%

9%

6%

5%
6%

29%
24%

12%

8%
12%

37%

4%

5%

6%

6%
6%

8%
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Konwersja
Wyniki badań pokazały, że 33% klientów 
korzystało z urządzeń cyfrowych zarówno  
przed, jak i w trakcie procesu zakupowego.  
Ale w jaki sposób przekłada się to 
na dokonane zakupy? W przypadku 
respondentów korzystających z technologii 
cyfrowych zarówno przed, jak i podczas 
zakupów, konwersja jest wyższa o około 7% 
niż w przypadku klientów, którzy w ogóle nie 
używają technologii podczas zakupów.  
 
 
 
 

 

KONWERSJA EFEKTPRZED W TRAKCIE

Korzystanie z technologii cyfrowych

95%

95%

97%

-

4%

4%

7%

korzysta z technologii 
cyfrowych

nie korzysta z technologii 
cyfrowych

Konwersja 
Procent respondentów, którzy 
odpowiedzieli twierdząco na pytanie  
o to czy dokonali zakupu.

Etap II  
W trakcie zakupów

Efekt 
Różnica pomiędzy klientami wykorzystują-
cymi technologie cyfrowe „przed” lub  
„w trakcie” zakupów lub „przed” i „w trakcie 
zakupów” a klientami niekorzystającymi  
w ogóle z tych technologii.  

91%
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Wydatki klientów

Przy tak wysokich wskaźnikach konwersji warto zastanowić 
się dodatkowo ile konsumenci wydają podczas jednej 
ścieżki zakupowej. 

Odchylenie od planowanych wydatków w podziale na kategorie:

100%

46
%

24
%

19
%

12
%

10
%

51
%

21
%

18
%

48
%

20
%

21
%

16
%

52
%

21
%

16
%

17
%

53
%

57
%

7%
18

%

20
%

13
%

13
%

55
%

12
%

56
%

20
%

12
%

14
%

11
%

11
%

18
%

Spośród wszystkich kategorii produktowych, 
tylko kupujący odzież wydają mniej niż wydaliby 
normalnie, a kupujący produkty z kategorii 
motoryzacja wydają mniej więcej tyle 
samo co chcieli. We wszystkich pozostałych 
kategoriach panuje przekonanie o wydawaniu 
więcej lub znacznie więcej niż wstępnie 
zakładano. Elementarnym przykładem takiej 
kategorii jest elektronika, gdzie prawie 3 na 
4 respondentów wydało więcej niż planowali.  
Zwiększone wydatki w tej kategorii często mogą 
wynikać z zakupu dodatkowych produktów, 
akcesoriów pierwotnie nieplanowanych. Dla 
kategorii żywność czynnikiem motywującym 

do zwiększonych wydatków są promocje 
cenowe (zniżki, rabaty), które w konsekwencji 
przekładają się na zakup dodatkowych 
produktów. Natomiast w kategoriach zdrowie 
oraz art. dla dzieci i niemowląt bardzo 
dużą wagę klienci przykładają do jakości 
produktów i są skłonni nabyć droższe i lepiej 
spozycjonowane produkty, o których często 
poznają opinie w sieci. Co ciekawe, kobiety 
znacznie częściej wykorzystują kupony 
rabatowe oraz obniżki, natomiast mężczyźni 
swoje dodatkowe wydatki motywują wyborem 
lepszego wariantu niż planowali.

Trochę więcej Tyle samo MniejDużo więcej

Klienci korzystający z mediów społecznościowych wydają 
się być bardziej świadomi podejmowanych decyzji oraz 
skuteczniejsi w porównywaniu produktów i cen, dzięki czemu  
w zdecydowanej większości kategorii wydają mniej lub tyle 
samo co planowali (wyjątek stanowią tu motoryzacja i odzież).
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DUŻO WIĘCEJ MNIEJ

32%

68%

33%

69%

30%

27%

25%

46%

48%

64%

29%

26%

26%
67%

12%

14%

18%

12%

17%

8%

6%
6%

30%

2%

24%

3%

9%

0%

Czy wydałeś więcej niż planowałeś (w zależności od korzystania z mediów 
społecznościowych)?

Wskaźnik wpływu cyfrowego w podziale na osoby korzystające 
i niekorzystające z social media:

 TAK NIE

Korzystanie z mediów społecznościowych 
pozytywnie wpływa na wskaźnik wpływu 
cyfrowego – osoby korzystające z social media 
mają ten wskaźnik przynajmniej o 10% wyższy  
niż klienci, którzy z nich nie korzystają.

48%
75%

66%
75%

60%
73%

61%
72%

60%
78%

61%
74%

57%
67%

62%
65%
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Podejmowanie decyzji
Warto zauważyć, że zdecydowana większość 
klientów twierdzi, że dokonała zakupu 
świadomie, tj. wiedziała o produkcie, chciała 
go kupić i wiedziała, gdzie dokonać zakupu. 
Mniej jest respondentów, którzy o produkcie 
dowiedzieli się pierwszy raz i skusili się na jego 
kupno dzięki reklamie. W szczególności bardzo 
mało podatni na reklamę są klienci kupujący 
produkty z kategorii elektronika, rozrywka  
i motoryzacja. Co ważne widoczne są tu dość 
wyraźne różnice w podejmowaniu decyzji przez 
kobiety i mężczyzn. 

Czy wiedziałeś wcześniej o produkcie, czy zostałeś zainspirowany do zakupu? (podział ze względu na płeć)

Kobiety bardziej impulsywne decyzje 
podejmują w odniesieniu do produktów  
z kategorii odzież i meble.

Mężczyźni bardziej spontanicznie dokonują 
zakupów związanych z żywnością czy 
rozrywką. 

To, co łączy dwie grupy to zakupy z kategorii 
art. dla dzieci i niemowląt.

Nie wiedziałem,  
nakłoniła mnie reklama

Wiedziałem  
i świadomie kupiłem

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

7%

15%

14%

12%

12%

8%

8%

6%

5%

11%

10%

11%

5%

5%

11%

19%

22%

21%

22%

16%

18%

18%

16%

24%

17%

22%

21%

19%

25%

16%

31%

25%

10%

10%

9%

18%

20%

29%

18%

26%

22%

11%

16%

15%

15%

34%

19%

19%

62%

54%

56%

54%

49%

45%

59%

44%

56%

56%

54%

55%

55%

45%

39%

38%

Wiedziałem, 
nakłoniła mnie reklama

Wiedziałem, nie 
wiedziałem gdzie kupić 
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Powody rezygnacji 
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0% 

Klienci korzystający z technologii cyfrowych  
są bardziej lojalni i częściej odwiedzają sklepy.  
Dla każdej kategorii produktowej, z pominięciem 
żywności, wskaźnik wpływu cyfrowego 
rośnie wraz ze wzrostem liczby odwiedzin 
sklepu w ostatnich trzech miesiącach. Warto 
zaznaczyć, że bardzo wysoki wzrost pomiędzy 
jednorazową wizytą a częstszymi odwiedzinami 
odnotowują kategorie odzież i elektronika. 
Wartości digitalizacji są bardzo zbliżone dla 
każdej kategorii produktowej począwszy od 
odwiedzin częstszych niż dwa – trzy razy  
w ciągu trzech ostatnich miesięcy, przy czym 
należy zanotować, że najbardziej lojalni klienci 
kategorii żywność mają mniejszą tendencję do 
korzystania z rozwiązań digital niż klienci mniej 
lojalni.

Średni odsetek wizyt z użyciem urządzeń elektronicznych w zależności od liczby wizyt:

Ciekawym aspektem jest także 
lojalność klientów, rozumiana jako 
średni odsetek wizyt z użyciem 
urządzeń elektronicznych.

Lojalność klientów

Klienci, którzy nie zakupili 
produktu podczas swoich 
zakupów jako powód najczęściej 
podają chęć porównania cen 
oraz fakt, że w internecie można 
dokonać zakupu łatwiej.

Dość popularnym powodem w grupach: 
elektronika, motoryzacja, meble oraz 
odzież była chęć przejrzenia dodatkowych 
możliwości. 

Przewagę cenową zakupów w internecie nad 
tradycyjnymi wskazywali konsumenci z grup 
odzież, elektronika, rozrywka, zdrowie 
oraz art. dla dzieci i niemowląt. W kategorii 
żywność wskazywano także chęć transportu 
zakupów do domu oraz brak możliwości 
płatności danego dnia. Chęć jedynie obejrzenia 
produktu w sklepie wskazywali najczęściej 
klienci zainteresowani produktami z kategorii 
odzież, elektronika i meble.
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Średni odsetek wizyt z użyciem urządzeń elektronicznych w zależności od liczby wizyt:

NIE,  
nie było nikogo

NIE,  
nie chciałem

TAK, użyłem/łam własnego urządzenia 
mobilnego, aby dać znać personelowi,  

że potrzebuję pomocy

TAK, personel sklepu użył urządzenia 
mobilnego (smartfon lub tablet),  

aby udzielić mi informacji

TAK, a personel sklepu użył komputera,  
aby udzielić mi informacji (poza samym 

momentem transakcji przy kasie) 

TAK, a personel sklepu użył urządzenia 
mobilnego, aby usprawnić  

proces transakcji

TAK, personel sklepu pomógł mi nie 
używając komputera 

 lub urządzenia mobilnego

Wsparcie asystentów sprzedaży
Dla większości kategorii, za wyjątkiem 
elektroniki, mebli i motoryzacji, ponad 
połowa klientów (51%) stwierdziła, że nie 
potrzebowała pomocy asystenta. Jeśli 
jednak pomoc taka została zaoferowana, 
to ankietowani odpowiadali, że do pomocy 
asystent użył komputera lub urządzenia 
mobilnego. Kobiety i mężczyźni oczekują 
pomocy w trakcie zakupów w podobnym 
stopniu, ale jednak to kobiety nieznacznie 
częściej odpowiadały, że tej pomocy nie 
potrzebowały. Osoby w młodszym wieku nadal 
doceniają bezpośrednią pomoc pracownika 
sklepu, najczęściej oczekują jej osoby w wieku 
21-34 lat. Miejsce zamieszkania czy dochód 
raczej nie wpływają na stosunek do asystenta 
w sklepie. 

Asystenci nadal traktowani są jako eksperci 
w danej dziedzinie w takich kategoriach jak: 
meble, elektronika czy motoryzacja.

Czy korzystałeś  
z pomocy asystenta?

15% 14% 9% 9% 14% 16% 14% 15%

56% 54% 46% 41% 56% 53% 36% 51%

9% 8% 7% 8% 7% 9% 17% 7%

6% 5% 9% 8% 10% 6% 2% 4%

6% 6% 14% 17% 6% 9% 10% 11%

3% 4% 2% 4% 2% 2% 3% 7%

6% 8% 14% 14% 5% 5% 19% 5%
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Na zakończenie ścieżki zakupowej warto 
przyjrzeć się temu jak klienci oceniają  
wsparcie urządzeń cyfrowych w całym procesie 
zakupowym. Blisko połowa respondentów 
(49%) odpowiedziała, że dzięki użyciu 
urządzenia elektronicznego podczas zakupów 
łatwiej było im go dokonać, niewiele mniej 
osób odpowiedziało, że nie zauważyło różnicy, 
a prawie nikt nie odpowiedział, że było mu 
trudniej dokonać zakupu. 

Warto również rozszerzyć te 
rozważania o grupy wiekowe, 
ponieważ to osoby młodsze, 
w wieku 18-45 głównie 
odpowiadają, że digitalizacja 
sprzedaży ułatwia im zakupy. 
Z kolei osoby w wieku od 
45 lat wzwyż, odpowiadają 
statystycznie częściej, że  
nie zauważyli żadnej różnicy.

Etap III  
Po zakupach
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46%
3%

51%

52%
4%

44%

46%
2%

52%

50%
4%

46%

53%
0%

47%

49%
3%

48%

56%
2%

42%

34%
14%
52%

49%
4%

47%

ŚREDNIA

Nie zauważyłem/łam różnicy Było mi trudniej dokonać  
zakupu niż zazwyczaj

Było mi łatwiej dokonać  
zakupu niż zazwyczaj

Wsparcie urządzeń elektronicznych w procesie zakupów:
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Metodyka badania

Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview)  
na reprezentatywnej próbie 600 Polaków, użytkowników e-commerce.

Termin realizacji badania 09-18.01.2019r.

Kwestionariusz składał się z 39 pytań dotyczących wielu aspektów ścieżki
zakupowej, takich jak: typy odwiedzanych sklepów, preferencje w zakresie 
korzystania z urządzeń cyfrowych przed, w trakcie i po zakupach  
(poszukiwanie informacji oraz inspiracji, zakup oraz metody płatności).
W ramach badania respondenci zostali przydzieleni do max. 2 z 9 kategorii 
produktowych: żywność i napoje (np. posiłki z dostawą do domu, zakupy 
spożywcze, produkty i napoje specjalistyczne), odzież (np. ubrania, obuwie, 
akcesoria), elektronika (np. TV/audio, telefon komórkowy, inne urządzenia 
domowe), meble/wyposażenie wnętrz/produkty dla domu (np. dekoracje, tapety), 
książki/muzyka/rozrywka (np. książki, gry, multimedia), zdrowie/uroda/wellness 
(np. sprzęt medyczny, fitness/sprzęt sportowy), motoryzacja (np. nowy samochód, 
samochód używany, części samochodowe), artykuły dla dzieci i niemowląt  
(np. ubranka, akcesoria, kosmetyki), inne produkty (np. wyposażenie biura, 
produkty dla zwierząt domowych).

Kwestionariusz zawierał metryczkę, która została wykorzystana w analizie
odpowiedzi respondentów. 
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