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Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport, w którym analizujemy
jakie korzyści i zagrożenia dla marki niesie ze
sobą Black Friday. Badania rynku na przestrzeni
kilku lat pokazały, że Black Friday, Cyber Monday i Dzień Darmowej Dostawy to najgorętsze
sprzedażowe momenty w roku. Opowiemy jakie
ukryte zagrożenia czyhają na właścicieli sklepów
internetowych i jak sobie z nimi poradzić. Badanie
opracowane na podstawie danych dotyczących
500 e-commercowych Klientów Kei.pl pomogły
zobrazować skalę zjawiska w różnych branżach.

W raporcie wnikliwie przyglądamy się całej idei
czarnopiątkowych wyprzedaży. Poczynając od
genezy, przez liczby, po infrastrukturę konieczną
do przeprowadzenia tego typu akcji. Przedstawiamy najczarniejszą stronę Black Friday. Wskazujemy jak wizerunkowo wykorzystać potencjał
tego wydarzenia, a także jak przygotować sklep
internetowy od strony technicznej (parametry
serwera, kod strony). Naszym celem jest uczulenie
odbiorców na fakt, że planowanie dużych akcji
marketingowych z pominięciem odpowiedniego
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przygotowania infrastruktury niesie ze sobą ryzyko
strat finansowych i wizerunkowych.
Black Friday to test dla infrastruktury IT oraz wyzwanie logistyczne dla sprzedawców. Raport zawiera także praktyczne rady i propozycje optymalnych
działań, które pomogą sprostać wyzwaniu i wykorzystać ideę listopadowych wyprzedaży w 100%.
Serdecznie zapraszam do lektury raportu „Black
Friday, Możliwości i zagrożenia dla e-commerce”.
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BLACK FRIDAY
Dzień wielkich promocji
Black Friday, czyli początek 4-dniowego szaleństwa największych wyprzedaży w roku. Dla
klientów, okazja do szalonych zakupów, dla właścicieli sklepów, okres czyszczenia magazynów
i niemałych zysków. Jednak za wieloma zaletami
całego przedsięwzięcia kryje się ryzyko niepowodzeń i strat, nie tylko finansowych.
Święto narodziło się w Stanach Zjednoczonych
jako symbol wolnego handlu. Obchodzony dzień
po Święcie Dziękczynienia, otwiera szaleństwo
zakupów świąteczno-noworocznych. Black Friday
to element amerykańskiej kultury, który na stałe
zadomowił się w powszechnej świadomości.
Ogromną popularność zyskał także w Kanadzie
i Wielkiej Brytanii. Dziś to zjawisko o charakterze
globalnym, które stopniowo przenosi się w kolejne obszary świata. W Polsce powoli zapisuje
się do naszych kalendarzy jako Czarny Piątek.
Black Friday to test dla infrastruktury IT oraz
wyzwanie logistyczne dla sprzedawców. Raport zawiera także praktyczne rady i propozycje
optymalnych działań, które pomogą sprostać
wyzwaniu i wykorzystać ideę listopadowych
wyprzedaży w 100%.
Dla sprzedawców to najbardziej dochodowy dzień
w roku. Sprzedaje się totalnie wszystko, klienci

Skąd nazwa Black Friday?
Historycy nie są zgodni w tej kwestii, teorii jest co najmniej kilka. Pierwsza
z nich sięga lat 50. XX wieku i nie wiąże się bezpośrednio z zakupami
a z urlopami na żądanie. Piątek po Dniu Dziękczynienia zachęcał
Amerykanów do brania wolnego dnia w pracy. Pracownicy masowo
zgłaszali tego dnia niedyspozycję przedłużając swoje dziękczynne
biesiadowanie. Czarny Piątek wiązany jest także z utrudnieniami
w komunikacji drogowej i ogromnymi korkami charakterystycznymi dla
tego dnia. Jednak najbardziej utrwaloną genezą nazwy jest ta związana
z zapiskami księgowych i kolorem atramentu. Bankierzy prowadząc swoje
księgi czerwonym kolorem zapisywali straty a czarnym zyski. Piątek
po dniu Dziękczynienia na kartach ksiąg finansowych zwykle malował
się w czarnych barwach. Media posłużyły się nazwą Black Friday po raz
pierwszy w 1981 roku.

szturmują sklepy i centra handlowe, a także surfują po stronach w poszukiwaniu prawdziwych
okazji. Przeceny w sklepach sięgają nawet 90%,
a punkty handlowe często otwarte są przez całą
dobę. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i niskie
ceny przekładają się na znacznie większą ilość

4

klientów skłonnych do impulsywnych zakupów.
Pomimo obniżek sprzedawcy zarabiają zdecydowanie więcej niż w pozostałych dniach w roku.
Dla wielu klientów jest to szansa na upolowanie
wymarzonego produktu w atrakcyjnej cenie i to
stawiają sobie niemal za misję. Determinacja jest

ogromna, co niekiedy przekłada się na utratę
kontroli nad swoim zachowaniem. Black Friday
uwielbiany przez jednych, znienawidzony przez
drugich budzi wiele kontrowersji. Często przedstawiany jest jako obrazowy przykład triumfu
kapitalizmu i kompulsywnego konsumpcjonizmu.

Marka

Święto Dziękczynienia

GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW
Apple

Zamknięte

Bath and Bothy

Czy wiesz,
że…

Black Friday w USA – dzień wolny od pracy w 24
stanach: Arkansas, Kalifornia, Delaware, Floryda,
Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine,
Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada,
New Hampshire, Nowy Meksyk, Ohio, Oklahoma,
Pensylwania, Karolina Południowa, Teksas, Wirginia
Zachodnia i Wisconsin.

KTO RANO WSTAJE ….
O tym jak ważnym wydarzeniem dla Amerykanów
jest Czarny Piątek świadczy między innymi ich
zaangażowanie w przygotowania do wyprzedaży.
W Stanach Zjednoczonych przyjęło się, że w tych
dniach sklepy otwierane są wcześniej i zamy-

Black Friday

Od 8:00 do 22:00

Od 6:00

Belk

16:00 do 1:00

Od 6:00

Best Buy

5:00 do 1:00

8:00 – 22:00

H&M

Zamknięte

Od północy do północy

Macy’s

17:00 – 2:00

6:00 – 22:00

Target otwarty przez 30H

Od 16:00

Do 22:00

T.J. Maxx

Zamknięte

Od 7:00 do 10:00

Victoria’s Secret

16:00 do 24:00

6:00 do 22:00

Walgreens

8:00 do 22:00

7:00 do 24:00

Walmart

Od 16:00 otwarte całą noc

Cały dzień

Sears

Od 16:00

Od 5:00

Źródło: https://www.thebalance.com/thanksgiving-and-black-friday-store-hours-939960
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kane później. Część sklepów czynnych jest całą
dobę. W rezultacie część klientów koczuje przed
sklepami już od 4 rano. O determinacji jednego
z klientów było głośno, gdyż postanowił rozbić
namiot pod sklepem Best Buy 14 dni przed wielką
wyprzedażą. W wywiadzie udzielonym „Daily
Press” przyznaje się, że po 5 próbach dopiero
w tym roku udało mu się być pierwszym w kolejce. Właściciele sklepów wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów decydują się na coraz
wcześniejsze otwarcie. W 2016 roku market
Best Buy – detaliczny sprzedawca elektroniki
użytkowej był otwarty od 5 rano do 1 w nocy
następnego dnia.

napierający tłum. W całym zdarzeniu obrażeń
doznało 11 innych pracowników, w tym także
kobieta w ciąży. Przedsiębiorstwo Walmart zostało ukarane karą finansową w wysokości 7000
tys. dolarów, do dziś nie zdecydowało się jednak

ponieść konsekwencji finansowej za narażanie
życia i zdrowia pracowników. Stratowany pracownik Walmartu nie jest jedyną śmiertelną ofiarą
Black Friday. Podczas strzelaniny na parkingu
pod tymże supermarketem zginęły kolejne osoby.

ZABÓJCZO NISKIE CENY
Wyścig o przecenione produktu ma swoje agresywne oblicze. W sieci można znaleźć masę nagrań przedstawiających fizyczną walkę klientów
o przecenione towary. Przy okazji święta wyprzedaży zdarzają się sytuacje wręcz dramatyczne.
Okazuje się, że klienci są w stanie posunąć się
do użycia gazu pieprzowego, by „zmniejszyć”
konkurencję i zniechęcić pozostałych zainteresowanych. W takich przypadkach interweniować
musi policja i inne służby porządkowe. Black
Friday to dla amerykańskich funkcjonariuszy
intensywny dzień w pracy.

Czy wiesz,
że…

O tym, jak niebezpieczne mogą być masowe
szturmy sklepów świadczy liczba ofiar śmiertelnych. W czasie gorączki wyprzedaży klient
amerykańskiej sieci Target został śmiertelnie
postrzelony przez złodzieja, który próbował
ukraść wyprzedawany telewizor. W 2008 roku
pracownik sieci Walmart został stratowany przez
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Black Friday to ogromne emocje, także negatywne.
Klienci traktują ten dzień jako szansę na pozyskanie upragnionego produktu. Aby go zdobyć są
w stanie zrobić wszystko – i to dosłownie wszystko.
Obrazowym przykładem drastycznych zdarzeń
w kontekście Black Friday jest strona internetowa,
która zlicza liczbę rannych i zabitych podczas tego
święta. Stratowania, strzelaniny, atak nożowników
– wszystko w szale kompulsywnych zakupów. Dla
przykładu: 2012 – dwóch ludzi zastrzelonych http://
blackfridaydeathcount.com/

W związku z wyprzedażowym chaosem w 2015
roku z promocji w tym „wielkim” dniu wycofała się sieć brytyjskich supermarketów ASDA.
Pomimo że marka, należąca do amerykańskiej
sieci Walmart, była jedną z pierwszych, które
wprowadziły czarnopiątkowe obniżki na brytyjski
rynek, zdecydowała się zrezygnować z kolejnej edycji wydarzenia. Promocje zaoferowane
przez ASDA w latach ubiegłych wprowadziły
dezorganizację i ogólny paraliż, a przepychanki
klientów walczących o przecenione telewizory
trafiły na pierwsze strony gazet. Klienci głośno
wyrazili swoje niezadowolenie i zmęczenie listopadowymi wyprzedażami. Prezes Andy Clark
w oficjalnym wystąpieniu umotywował swoją
decyzję o wycofaniu się z Black Friday właśnie
opiniami klientów, którzy apelowali o niższe
ceny w całym okresie świątecznym, a nie tylko
jednego dnia. W listopadowych wyprzedażach
nie biorą udziału także inne znane marki np.
Ikea, Next i Homebase.
Na czarnopiątkowy chaos reagują także przedstawiciele sklepów w Polsce. W 2016 roku
w rozesłanym do pracy oświadczeniu zarząd
Tesco poinformował, że wszystko sklepy Tesco
Extra będą zamknięte w piątek od północy do
5 rano. Zmiany w godzinach otwarcia pozwolą
uniknąć problemu z dostarczeniem produktów
i obsługą w czasie gorącego dnia wyprzedaży. To
bezpośrednia reakcja na głosy klientów, którzy
narzekali na chaos organizacyjny podczas Black
Friday w roku poprzednim.

Warto
wiedzieć
WalMart Stores, Inc. – amerykańska sieć supermarketów założona w 1962 roku przez Sama Waltona.
W 2010 przedsiębiorstwo zostało uznane za największego sprzedawcę detalicznego na świecie.
Przedsiębiorstwo zatrudnia 2,3 miliona pracowników i każdego tygodnia obsługuje 260 milionów
klientów.

Hubert Hetmańczyk
Kaczka Studio

Szalony dzień wyprzedaży Black Friday to święto
konsumentów. To również dobry czas dla nas jako
agencji interaktywnej proponującej wdrożenia
sklepów internetowych Shoper, których jesteśmy
autoryzowanym resellerem. Listopad to miesiąc
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w którym nasi klienci myślą o odpowiednim przygotowaniu działań marketingowych pod względem
promocji czarnego piątku. To wytężony czas poszukiwania odpowiedniej strategii, przygotowania
kampanii adwords oraz działań w zakresie social
media czy choćby czasowej przebudowy sklepu.
To odpowiedni moment na zmianę struktury produktów w sklepie i wyeksponowania tych bardziej
chodliwych. To doskonała okazja na przesłanie
klientom kuponów rabatowych ze zniżkami. Warto
też w odpowiedni sposób zadbać o stabilność
serwerów na których utrzymywane są sklepy internetowe. Ruch na stronach w tym okresie będzie
spory i może skutkować przeciążeniem serwerów.
Tu warto skorzystać ze sprawdzonych i profesjonalnych rozwiązań. My jako firma internetowa cenimy sobie szczególnie bezpieczeństwo i wydajność
serwerów dlatego zdecydowaliśmy się na zakup
jednej z profesjonalnych linii serwerów dedykowanych. Dzięki naszemu partnerowi biznesowemu
otrzymaliśmy rozwiązanie gwarantujące stabilność
oraz całodobowy monitoring. Nasi klienci zyskali
odpowiednie wsparcie w tym gorącym okresie oraz
gwarancję poprawnego działania e-sklepów. Warto
też w tym czasie skorzystać z oprogramowania
monitorującego ruch w serwisie by wyciągnąć
wnioski na przyszłość i przygotować się jeszcze
lepiej w kolejnym roku. Nie zapomnijmy, że sama
paczka też może być znakomitym nośnikiem reklamy. Warto do przesyłki dołączyć ulotkę czy też
kupon rabatowy dla stałych klientów. Wszystko to
można zamówić w drukarni internetowej. Ja polecam usługi Printeon HYPERLIN , gdzie zapewne
w piątkowy dzień nie zabraknie specjalnych ofert.

BLACK FRIDAY W LICZBACH
Miliardowy sukces
Obserwując całe zamieszanie związane z Black
Friday, nasuwa się myśl, czemu listopadowe
wyprzedaże wciąż się odbywają i to przy uczestnictwie znanych, szanujących się marek. Dopiero
analiza danych sprzedażowych pokazuje, że Black
Friday jest prawdziwym żniwem dla amerykańskich sprzedawców. W 2015 roku Amerykanie
w trakcie jednego dnia wydali 67,6 mln dolarów.
Firma Fundivo podaje, że aż 136 mln mieszkańców w USA zrobiło w tym dniu zakupy, każdy
z nich wydał średnio 403 dolary.1 W 2015 roku
Amerykanie wykorzystali Black Friday robiąc
zakupy w sieci, za transakcje zrealizowane online
wydali średnio 128 dolarów. Podczas Czarnego
Piątku strona sieci sklepów Walmart została
odwiedzona 500 milionów razy. Narodowa Federacja Handlu Detalicznego podaje, że w 2015 roku
w czasie wyprzedażowego weekendu dokonano
także 102 mln transakcji internetowych w USA.
Wydatki na zakupy online systematycznie rosną,
z roku na rok klienci wydają około 200–300
milionów dolarów więcej.

1

W USA z Black Friday i Cyber Monday najchętniej
korzystają osoby w wieku 18–29 lat

Firma analityczna RetailNext wskazuje, że
w 2016 roku proporcje odnośnie kanałów sprzedaży odwróciły się. Sprzedaż w stacjonarnych
sklepach na terenie Stanów Zjednoczonych
spadła o 5% (liczba transakcji o 7,9 %) na rzecz
sprzedaży online, która według Adobe Digital

Wydatki na zakupy w Czarny Piątek
Rok
2016
2015
2014
2013
2012
2011

W sklepach stacjonarnych
67, 56 mln USD
50, 90 mln USD
57,4 mld USD
59,1 mld USD
52,4 mld USD

https://businessinsider.com.pl/firmy/sprzedaz/black-friday-

-2016-czarny-piatek-w-usa-i-w-polsce/ers2g88

Index wzrosła o 18%. Rekord został osiągnięty.
Sprzedaż online przebiła tradycyjną formę zakupów. Na zakupy w sieci zdecydowało się 108
mln klientów, natomiast na tradycyjne zakupy
w stacjonarnych sklepach 99,1 mln osób.

Źródło: National Retail Federation/statisticbrain.com
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Na zakupy internetowe
3,34 mld USD
2,93 mld USD
1, 50 mld USD
1,35 mld USD
1,04 mld USD
0,82 mld USD

Black Friday generuje ogromne zyski także na
starym kontynencie, np. w Wielkiej Brytanii. Wedle danych VoucherCodes.co.uk i Centrum Badań
Detalicznych (CRR) Brytyjczycy w okresie Black
Friday i Cyber Monday

2016 wydali o 15% więcej
niż rok wcześniej. Sprzedaż online osiągnęła 20%
wzrost i uplasowała się w granicy 2,8 miliardów
funtów (względem 2,3 miliarda w 2015 r).

W Polsce Czarny Piątek został przyjęty przez
sprzedawców z pewną rezerwą. Analiza firmy
Geminus pokazuje, że jeszcze w 2013 roku Black
Friday nie budził zainteresowania polskich Internautów.

dniami w miesiącu pokazała, że średnia dzienna wizyta w sklepach internetowych wyniosła
3,26% wszystkich aktywności w sieci, podczas
gdy dla całego miesiąca taka średnia była wyższa
i wyniosła 3,33%.

Porównanie zachowań e-konsumentów w dniu 29
listopada 2013 roku (Black Friday) z pozostałymi

SPRZEDAŻ ONLINE ROŚNIE KOSZTEM STACJONARNEJ

2015

2016

Sprzedaż
stacjonarna

103 mln osób

99,1 mln osób

Sprzedaż
online

102 mln
transakcji

108 mln transakcji
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Mateusz Gordon, ekspert e-commerce firmy Gemius w komentarzu do ówczesnego badania
wskazał, że próby przeniesienia Black Friday na
polski rynek powinny być podparte zorganizowaną akcją marketingową. Gordon zauważył, że
aby idea listopadowych wyprzedaży się przyjęła
promocje powinny być atrakcyjne, obejmować
specjalne rabaty, darmową dostawę w przeciwnym wypadku nie ma powodów dla których Polacy
mieliby kupować więcej.

Zainteresowanie według regionu

BLACK FRIDAY OCZAMI NARZĘDZI GOOGLE
Obecnie Black Friday największym zainteresowaniem cieszy się w Republice Południowej
Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych. Wyniki
wyszukiwania wskazują na popularność tego
zjawiska w krajach europejskich: Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Zainteresowanie Black Friday rośnie z każdym rokiem co ma swoje odbicie także w Google Trends.
Od 2005 roku odnotowywany jest systematyczny
wzrost. W okresie od 20 do 26 listopada 2016
roku wyszukiwanie fraz ze słowem kluczowym
„Black Friday” wzrosło o około 19% względem
wcześniejszego roku.

Republika Południowej Afryki

Hiszpania

Stany Zjednoczone

Wielka Brytania

Rumunia

Zainteresowanie w ujęciu czasowym.
100
50
0

2004
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2008

2012

2016

Warto
wiedzieć

Podczas Black Friday zdecydowanie większe kolejki są po południu.

Think with Google to platforma udostępniająca
dane firmy Google odnośnie aktualnych trendów,
konsumenckich zachowań i narzędzi reklamowych.
Udostępniane informacje mają na celu pomóc
Internautom przy tworzeniu własnych strategii
https://www.thinkwithgoogle.com

Według Think With Google największym zainteresowaniem wśród Internautów cieszą się produkty elektroniczne. Pozostałe branże nie mogą
narzekać, gdyż według Google zwiększone wyniki
osiągają w dalszym okresie wyprzedaży, bliżej
Świąt Bożego Narodzenia. Podczas Black Friday
największy ruch na stronach z wyprzedażami
odnotowywany jest w godzinach pomiędzy 12:00
a 16:00. Co ciekawe, w 2016 roku największe
zainteresowanie frazami ze słowem kluczowym
„Black Friday” zostało odnotowane około północy,
czyli tuż przed końcem promocji.

sklepy z elektroniką

stoiska handlowe

Zapytania internetowe zyskujące popularność:

lidl czarny piątek...
czarny piątek media markt...
czarny piątek media expert...

Analizy Google Trends pokazują wzrost zainteresowania frazą także wśród Polaków. Wyniki wyszukiwania wskazują, że najwięcej uwagi skupiły
czarnopiątkowe wyprzedaże w sieci dyskontów
Lidl. Zainteresowanie internautów budziły także

czarny piątek jakie sklepy...
co to jest czarny piątek...
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discount’y

dom towarowy

markety

oferty marketów z elektroniką: Media Expert
i Media Markt. Znaczna część użytkowników
poszukiwała w sieci ogólnych informacji o Black
Friday oraz aktualnej listy sklepów biorących
udział w akcji.
Są osoby, które doskonale wiedzą co chcą upolować podczas wyprzedaży. Również w Polsce
konsumenci przygotowują się do sezonu wyprzedażowego. Przed wyruszeniem na zakupy
sprawdzają konkretne sklepy i ich oferty. To
przekłada się na trendy wyników wyszukiwania w Google. W 2016 roku Saturn odnotował
wzrost wyszukiwalności o 300%. Duże wzrosty
odnotowały także Auchan, Douglas oraz marki
odzieżowe: New Yorker, Bershka czy Stradivarius.

Marta Trojak
Specjalista ds. sprzedaży
Obsessive.com

Choć Black Friday w Polsce nie jest jeszcze tak
popularny jak w USA, to widoczne w Google Trends
statystyki jasno pokazują, że zainteresowanie
hasłem „Black Friday” w wyszukiwarce rośnie
znacząco z roku na rok. Dane z naszego sklepu
obsessive.com potwierdzają ten trend. W zeszłym
roku informowaliśmy stałych klientów o tym, że
bierzemy udział w Black Friday za pomocą newslettera oraz wpisem w social media. Wszystkich
wchodzących na naszą stronę obsessive.com zachęcaliśmy do zakupów banerem informującym o rabacie. Oprócz tego staraliśmy się tą akcją przyciągnąć
także nowych klientów. W tym celu promowaliśmy
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się pod hasłem Black Friday w serwisach poświęconych kodom rabatowym. Istotnym jest fakt, że
zrezygnowaliśmy z umieszczenia w naszym sklepie
informacji o rabacie z dużym wyprzedzeniem, aby
nie wstrzymywać z zamówieniem klientów, którzy
zdecydowali się na zakup jeszcze przed Czarnym
Piątkiem. Wyniki akcji Black Friday 2016 w naszym
sklepie obsessive.com potwierdziły, że zainteresowanie tematem wśród klientów jest bardzo duże,
a sprzedaż w dniach objętych promocją znacznie
przewyższyła tę osiągniętą w analogicznym okresie
przed rozpoczęciem akcji.

Wykresy wyników wyszukiwania wskazują,
że w internetowej przestrzeni Black Friday
wyraźnie góruje nad Cyber Monday. Rozróżnienie pomiędzy piątkowymi wyprzedażami
w stacjonarnych sklepach a poniedziałkowymi
ofertami online zatarło się. Większość promocji
w sieci startuje już w piątek i jest dostępne
przez cały weekend.

Część marek uruchamia swoje promocje online
jeszcze wcześniej. Sam’s Club aktywuje swoje promocje każdego roku dokładnie minutę po północy.
Marka Kohl’s swoją ubiegłoroczną promocję online
w związku z Black Friday rozpoczęła już w poniedziałek 21 listopada 2016. Warto pamiętać,
że machina promocyjna całego przedsięwzięcia
rusza o wiele wcześniej.
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Cyber Monday – to szansa
dla mniejszych sklepów
internetowych, które nie
mają szans w porównaniu
z ofertami rynkowych
gigantów na Black Friday.

Najchętniej odwiedzane witryny
sprzedawców detalicznych:
Strona
Amazon.com
Walmart.com
Best Buy
Target
Apple

Unikalnych
odwiedzających
7,95 milionów
4,15 milionów
3,75 milionów
2,85 milonów
2,575 milonów

Źródło: National Retail Federation/statisticbrain.com

Bartłomiej Sarka
Senior Account Executive
Media Impact Polska

SEZON ŚWIĄTECZNY – CZAS, START!
Skąd tak duże zainteresowanie Black Friday? Ten
dzień otwiera sezon świąteczny, okres w którym
klienci chętnie wydają swoje pieniądze, głównie
na upominki. Coraz więcej klientów decyduje się
na robienie prezentów świątecznych już w listopadzie. Raport „Świąteczne badanie zakupowe
2016” przygotowany przez firmę doradczą Deloitte wskazuje, że 23% Polaków kupuje prezenty
świąteczne właśnie w tym miesiącu. Z raportu
wynika także, że 34% w ogóle nie wybiera się na
zakupy do sklepów stacjonarnych. Black Friday to
odpowiedni moment dla e-sprzedawców do rozpoczęcia świątecznych wyprzedaży online. 4 na 10
Polaków deklaruje, że wszystkie prezenty dla najbliższych kupują wyłącznie za pośrednictwem sieci.

POWODY, DLA KTÓYCH KLIENCI WYBIERAJĄ
ZAKUPY ONLINE (2016)
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza
nami nie wie, co robimy.” Ten powszechnie znany
cytat Stuarta Hendersona doskonale pokazuje
dzisiejszy przepis na sukces w biznesie internetowym. Aby sprzedać musisz poinformować
o ofercie jak najwięcej odbiorców. Jak to zrobić?
Jednym ze skutecznych miejsc są horyzontalne
portale internetowe. Portale internetowe typu
Onet, WP, Interia każdego dnia są odwiedzane
przez miliony polskich internautów. Mając taki
zasięg do dyspozycji należy je uwzględnić w media
planie kampanii jako miejsce jednego z pierwszych
„touchpointów” konsumenta z przekazem rekla-

mowym. Ten pierwszy kontakt bezwzględnie musi
być nakierowany do szerokiej grupy odbiorców.
Nie tylko do tych którzy „nas znają” ale też do
nowych, potencjalnych klientów. Stąd taka popularność stron głównych wymienionych portali
jako miejsc do komunikacji reklamowej. Ścieżka
zakupowa klienta nie zamyka się na jednym kontakcie z reklamą np. na Onecie. Często jest to
kilkanaście kontaktów z komunikatem ( za pomocą
social media, display, prasa, TV) zanim zapadnie
decyzja „TAK, KUPUJĘ”. Ważne dla biznesu jest aby
już na początku na ścieżkę zakupową „weszło” jak
najwięcej odbiorców

55% NIŻSZE CENY/OKAZJE
50% DARMOWA DOSTAWA
33% DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
27% DOSTĘPNE ODMIANY PRODUKTÓW
24% BRAK KOLEJEK
10% MOGĘ ZROBIĆ ZAKUPY ONLINE
Źródło: KWANKO
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perfumy

kosmetyki

gry
komputerowe

Powyższa lista to typowe gadżety na świąteczne
prezenty. John Lewis – brytyjska sieć domów towarowych dystrybuująca między innymi elektronikę podała, że podczas Black Friday największą
popularnością cieszył się inteligentny głośnik
Sony Play 1, który w przeliczeniu sprzedawał się
co 10 sekund. Brytyjscy klienci kupowali także
klocki Lego i perfumy marki Marc Jacobs. Statystyki
wskazują, że wszelkiego rodzaju upominki kupowane są masowo. Takie założenia potwierdzają
dane z 2013 roku, wedle których poświąteczne
zwroty sięgnęły aż 3,4 miliarda dolarów. Black
Friday otwiera sezon świątecznego szaleństwa
wyprzedaży, który ma swoją kontynuację podczas
Cyber Monday bądź Dnia Darmowej Dostawy.

smartfony

Cyber Monday

10 sek!

Końcówka listopada rozpoczyna zatem prawdziwe
zakupowe szaleństwo w internetowych sklepach
firmowych czy drogeriach. Co najczęściej wybierają
konsumenci? W Czasie Black Friday w wynikach
wyszukiwania Google promowane są głównie:

AMOCARAT SA
producent bielizny
Obsessive

27 listopada 2017

telewizory

Dzień Darmowej
Dostawy

zegarki

5 grudnia 2017

zabawki

konsole

1
1

ttp://wyborcza.biz/biznes/1,147743,21075974,black-fri-

day-po-polsku-to-tylko-chwyt-marketingowy-roznica.html
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Klienci traktują akcje takie jak Black Friday czy
Dzień Darmowej Dostawy jako okazję do zakupu
prezentów gwiazdkowych w atrakcyjnej cenie.
Warto uruchomić promocję, by mieć swój jak największy sprzedażowy udział w szale przedświątecznych zakupów. Co ważne dzięki „czarnopiątkowym” rabatom sprzedaż prezentów gwiazdkowych
rozkłada się w czasie i coraz mniej klientów czeka
z ich zakupem do ostatniej chwili. Jest to korzystne
także dla sprzedawców – nie muszą oni martwić się,
czy ilość zatrudnionych pracowników wystarczy,
by zrealizować na czas lawinę zamówień, która
zasypie sklepy na kilka dni przed świętami.

Pierwszy mobilny rok? Sukces m-Commerce
Warto zaznaczyć, że Black Friday 2016 to także wielki sukces sektora m-commerce. Przychód
z transakcji mobilnych przekroczył rekordowy miliard dolarów. Najpopularniejsza platforma PayPal
poinformowała, że podczas Czarnego Piątku niemal co trzecia płatność była przeprowadzana za
pomocą urządzenia mobilnego.
Sprzedawcy dostrzegają potencjał Black Friday
i rozpoczynają promocję za pomocą różnych kanałów (aplikacje + social media + strony z rabatami).
Wśród polskich przedstawicieli e-commerce odnotowywano wzrost zainteresowania tym tematem.
Specjaliści serwisu Picodi oferującego kody rabatowe na podstawie danych z wyszukiwarki Google,
trendów corocznych oraz danych wewnętrznych
oszacowali, że w 2016 roku z promocji na Black
Friday skorzystało od 6 do 9 milionów osób, czyli
25-35% wszystkich internautów. 1
W 2016 roku marki posiadające stacjonarne sklepy
pokusiły się o wykorzystanie nowych technologii.
Z pomocą w rozpropagowaniu idei październikowych wyprzedaży przyszły np. aplikacje mobilne.
Na rynku polskim próbę zaangażowania mobilnych
użytkowników podjęli specjaliści z serwisu Qpony.
Autorzy mobilnej aplikacji zebrali ponad 140 rabatów zachęcających użytkowników do efektywnych
zakupów z wykorzystaniem smartfonów. Do akcji
promocyjnej przyłączyło się wiele centrów handlowych, proponując użytkownikom atrakcyjne obniżki
cen dostępnych z poziomu telefonu komórkowego.
Akcja zakończyła się dużym powodzeniem. Marcin
Lenkiewicz dyrektor działu Retail w spółce Qpony
podkreśla, że w 2016 roku kupony w aplikacji

mobilnej odebrało o 160% więcej użytkowników,
niż w roku poprzednim.2
Takie tendencje wskazują na synergię działań
promocyjnych związanych z Czarnym Piątkiem.
Klienci przed odwiedzeniem sklepu sprawdzają dane dostępne online, monitorują oferowane
promocje, przeglądają dostępne kupony i szukają
okazji do skorzystania ze zniżek. Z wiedzą zdobytą online wyruszają na zakupy. Suma działań
marketingowych w kontekście Czarnego Piątku
przynosi realne zyski sprzedażowe. Krzysztof
Sajnóg dyrektor ds. Marketingu w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie podkreśla, że Black
Friday 2016 był najlepszym piątkiem w historii
pod względem liczby odwiedzających. 10 tysięcy
klientów odwiedziło sklepy w centrum handlowym
i skorzystało z możliwości odebrania kuponu za pośrednictwem aplikacji. Sukces sektora m-commerce
jest zatem pośrednim sukcesem stacjonarnych
centrów handlowych.

KANAŁY DOTARCIA DO KLIENTÓW W OKRESIE WYPRZEDAŻOWYM
ZA POMOCĄ SMARTFONA:

40% email

16% przeglądanie sieci

19% SMS/text

8% reklama display

16% powiadomienie z aplikacji

1% pozostałe

1

https://www.forbes.pl/

2

ps://retailnet.pl/2016/12/09/112886-black-friday-boom-sprzedazowy-online-i-offline/
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BLACK FRIDAY A WIZERUNEK
Kreatywny BF, czyli o skutecznej
komunikacji wizerunkowej
Firmy, które nie mogą pozwolić sobie na obniżkę
cen, szukają innych dróg na promocję w kontekście Black Friday tworząc nowe strategie
marketingowe. Ciekawą alternatywę dla 80–90%
zniżek zaproponował sklep BoConcept, który
przecenił wszystkie czarne produkty ze swojej
oferty. Swoją własną nazwą zabawiła się marka
White Company, która zaproponowała klientom
wyprzedaże w przewrotny sposób pod szyldem
„Białego Weekendu”.
Sklep www.shopalike.pl wykorzystał koncepcję
Black Friday do kreatywnej zabawy z użytkownikami tworząc grę w której można było wygrać
dodatkowe kody rabatowe. Gra „50 twarzy Black
Friday 2016” polegała na uporządkowaniu odcieni czerni. Gra wpisywała się w całą koncepcję
i zachęcała użytkowników do spontanicznych
zakupów.
Promocje tego typu to świetne okazje do wypromowania marki w szerokim kontekście i dotarcia
do szerszej grupy odbiorców. Może być to także
okazja do podkreślenia misji firmy. Przewrotnie
do idei Czarnego Piątku podeszła także marka
Patagonia, która w 2011 roku apelowała w swoim

przekazie reklamowym aby klienci nie kupowali
ich największego bestselleru – flagowej kurtki
całego brandu. Podane w reklamie informacje
wskazywały na najwyższą jakość produktu, eko-
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logiczność materiałów i wytrzymałość. Produkt
w swoich założeniach ma służyć na lata, co koliduje z coroczną tradycją sezonowych obniżek
i wymiany produktów na nowe modele.

Amerykańska marka odzieżowa Everlane co roku
konsekwentnie wykorzystuje kontekst Black Friday do promocji swojej strategii marketingowej.
Firma, która realizuje politykę wysokiej jakości
w swoim przekazie zwraca uwagę na problem
konsumpcjonizmu. Za produkowaną masowo
odzieżą stoi katorżnicza praca osób zatrudnionych w fabrykach na Bliskim Wschodzie. W 2016
roku zyski z promocji zorganizowanej w ramach
Black Friday zostały w całości przekazane na
pracowników fabryki w Wietnamie. Pracownicy
zostali wyposażeni w kaski. Marka Everlane przewrotnie dostosowała przekaz w 100% zgodny
z własną polityką.

ZOBACZ WIĘCEJ: The Black Friday Found: https://vimeo.com/192305144

Sylwia Walkowicz
Dyrektor Działu Realizacji
Agencja reklamowa Brandbay.pl

Kuszenie promocjami, które umożliwiają zakup wymarzonego produktu w dużo niższej cenie, przynosi
podobny efekt jak wrzucenie zdjęcia słodkiego
kotka na tablicę Facebooka – buduje chwilowe
zaangażowanie, ale niekoniecznie przywiązanie do
marki. Klientów wiernych marce nie można pozyskać
w ciągu jednego dnia, a działania ad hoc przynoszą zazwyczaj krótkotrwały efekt. Jeśli liczymy na
wzrost wyników finansowych firmy, nie możemy
kierować się zasadą „byle jak, byle taniej”, co potwierdzają badania firmy Oracle, które pokazują,
że aż 81% konsumentów jest w stanie zapłacić za
produkt więcej, jeśli otrzyma lepsze doświadczenia
zakupowe. Największe zniżki w roku powinny więc
iść w parze ze strategią marketingową firmy, z rze-
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telnym przekazem informacji na linii marka – Klient
oraz z jakością obsługi nie tylko na etapie zakupu,
ale i opieki posprzedażowej. Kryzysy wizerunkowe
związane z Black Friday często wynikają z braku
przygotowania firm do dwustronnej komunikacji,
a także z braku szybkiej reakcji na bieżące potrzeby Klientów. Jeśli chcemy z sukcesem pływać po
morzu zniżek i promocji, powinniśmy wyznaczyć
sobie cel rozumiany nie jako sprzedaż po niższej
cenie, ale jako pozyskanie nowego Klienta. Aby
go zrealizować, warto wykorzystać chociażby listy
remarketingowe, które umożliwią nam zapewnienie
dalszych punktów styku konsumenta z marką, a te
są niezbędne zarówno do budowania wizerunku,
jak i pozytywnej i trwałej relacji.

Dedykowane wyłącznie e-commerce?
Pod ideą Black Friday podpisują się także inne
branże, niekojarzone bezpośrednio z e-commerce.
W akcję promocyjną pod takim szyldem angażują
się firmy finansowe między innym Idea Bank,
który zaproponował swoim klientom Lokatę Black
Friday w atrakcyjnym oprocentowaniu.

Michał Plezia
Brand Manager
Shoperia.pl

W tyle nie pozostaje także branża turystyczna.
Okazję do promocji wykorzystują hotele i pensjonaty, które w 2016 roku za pośrednictwem
portalu travelist.pl ogłosiły wysokie promocje
na swoje usługi. Przedstawiciele portalu przyznają, że to najwyższe rabaty w historii całego
serwisu. O przygotowanie oferty dedykowanej
na tej dzień pokusili się także przewoźnicy. Lot
zaoferował -20% na wszystkie rejsy w klasie
ekonomicznej, swoje ceny obniżyły także linie
Ryanair i Norwegian. Z idei Black Friday marketingowo korzysta coraz więcej branż, od operatorów komórkowych poczynając, na dealerach
samochodowych kończąc.

O wyborze konkretnych kanałów dotarcia do klienta
decyduje rodzaj produktu jaki oferujemy oraz związana z nim grupa docelowa. Przy produktach takich
jak elektronika konsumencka czy masowo produkowane ubrania, można postawić na kampanie zasięgowe w mediach o stosunkowo szerokiej grupie
odbiorców. W przypadku produktów bardziej niszowych, przeznaczonych dla węższej grupy, lepszym
miejscem promocji mogą być portale tematyczne.
Można wtedy wykorzystać artykuły eksperckie (np.
dotyczące elektroniki audiofilskiej) lub podeprzeć
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się autorytetem znanego w danym kręgu odbiorców
blogera czy blogerki (testy, recenzje, unboxingi).
Przygotowania do wielkich wyprzedaży (np. Black
Friday) warto w branży e-commerce zacząć co
najmniej kilka tygodni wcześniej. Zwłaszcza jeśli
poza bezpośrednim ruchem z płatnych kampanii,
liczymy też na efekt SEO. W wielu przypadkach
sprawdzić może się przygotowanie dedykowanej
strony lub podstrony (landing page) i jej promocja
właśnie w mediach zewnętrznych.

BLACK FRIDAY A ZARZUTY
POLSKICH KONSUMENTÓW
Czyli wyprzedaże w polskich sklepach
Pozytywne przykłady na wykorzystanie idei Black
Friday przeplatają się z nietrafionymi pomysłami
na wykorzystanie całej idei. Głównym zarzutem
polskich konsumentów do organizacji Black Friday w Polsce są zbyt niskie rabaty. Obniżka na
poziomie 10% nie satysfakcjonuje klientów,
którzy zarzucają sprzedawcom stosowanie chwytów marketingowych. Głosy internautów jednoznacznie wskazują, że sfrustrowani są brakiem
przygotowania specjalnej oferty, dedykowanej
właśnie na ten dzień.

Ilona Kuźniarz
Specjalista ds. Marketingu
Kei.pl

Zbyt niskie rabaty
Analizy rynku są jednoznaczne. Czarny Piątek w Polsce w większości to chwyt marketingowy, w którym
promocje nie są podparte realnymi obniżkami. Black
Friday 2016 uruchomił w sieci lawinę artykułów,
piętnujących niezrozumienie dla idei listopadowych
wyprzedaży. Idea Black Friday to obniżki w granicy
70–90%. Rabaty proponowane przez przedstawicieli
polskiego e-commerce nie są jednak tak atrakcyjne,
z rzadka przekraczają granicę 50%.

Kluczem do powodzenia akcji promocyjnej jest
przygotowanie atrakcyjnej oferty. Tworząc oferty
wyprzedażowe w Kei.pl staramy się uwzględnić
potrzeby stałych klientów a także przyciągnąć
uwagę nowych, którzy nie mieli okazji zetknąć
się z naszą marką. Rabaty -90% na pakiety ho-
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stingowe kierowane są właśnie do takich osób.
To szansa na przetestowanie jakości usług. Dodatkowo klienci otrzymują możliwość dobrania
innych usług takich jak domeny czy certyfikaty SSL
za 1 zł. Dobrze skonstruowana oferta to gotowe
rozwiązanie dla klienta.

PRZYKŁADY RABATÓW W BRANŻY ODZIEŻOWEJ

PAMIĘTAJ!

Ceny niższe o 10–30% są atrakcyjne dla osób,
które wcześniej planowały zakup danego towaru, ale nie zachęcają klienta do spontanicznego
wydania pieniędzy

Firma odzieżowa

Rabat na Black Friday 2016

5.10.15
Showroom
Answear
Wittchen
Big Star
Wólczanka
Coccordrillo
Bartek
Vistula
New Yorker
Diverse

Black weekend na całą kolekcję jesień zima -50%
-60% na cały asortyment
do -50% na kolekcję męską i damską
-25% na cały asortyment
-50% na drugą sztukę
-30% na cały asortyment
-50% na wybrany asortyment
-20% na cały asortyment
-30% na cały asortyment
do -50% na cały asortyment
-20% na cały asortyment

Źródło: www.bankier.pl

Onet na łamach swojego portalu biznes.onet.pl
przygotował dla swoich klientów zestawienie
promocji w galeriach Handlowych. Apart (Galeria
Mokotów) przygotował 10% zniżki na cały asortyment. Hugo Boss oraz Michael Kors 25% tylko
na wybrany asortyment. 50% zniżki na wybrany
asortyment zaproponowała Calzedonia (Galeria
Mokotów) Wólczanka, Vistula (Arkadia). W krakowskiej Galerii Kazimierz klienci mogli skorzystać
z 50% zniżki na wszystkie oprawki i okulary przeciwsłoneczne w Vision Express. Księgarnia Matras
zaproponowała 3 produkty w cenie 2 a marka
Badura 30% na kolekcję jesień/zima.1

1

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/black-friday-

-2016-czarny-piatek-lista-sklepow-promocje-wyprzedaze/jj222x

Sztuczne zawyżenie cen
Na sztuczne zawyżanie cen skarżą się klienci sklepów stacjonarnych oraz internetowych. Podwyższanie o 50% a następnie obniżanie ceny o 50%
jest spotykaną praktyką, która niezwykle irytuje
klientów. Największym zarzutem jest to, że pod
przykrywką amerykańskiej tradycji sprzedawcy
pozbywają się starych i nieatrakcyjnych rzeczy.
Klient natrafiając na nieatrakcyjne promocje czuje
się oszukany.
W 2016 roku firma Deloitte, Dealavo i Google
przeanalizowały 800 sklepów pod kątem przyznawanych rabatów w tym szczególnym okresie.
Badanie potwierdziło, że różnica cen względem
poprzedzającego weekendu wynosiła zaledwie 2%.
Co więcej, 72% produktów w e-sklepach w ogóle
nie zmieniło swoich cen ani przed, ani w dniu
wyprzedaży. 12% produktów wręcz kosztowało
więcej niż w normalnych dniach.
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Co ciekawe, podsumowanie badań Deloitte
(2016 r.) wskazało na ogromne różnice cenowe
w poszczególnych sklepach. Badanie analizuje
poszczególne kategorie produktowe uwzględniając np. sprzęt AGD, gdzie różnice sięgają 30%,
smartfony – różnica w granicy do 23%, perfumy
– rozbieżności cenowe aż do 75%.
Dysproporcje cen danego produktu pomiędzy najdroższym a najtańszym sklepem sięgają średnio
50%. Zdarza się, że konkretny produkt jest 500%
droższy względem najtańszej oferty.

Przeczytaj więcej: https://
www2.deloitte.com/pl/pl/pages/
press-releases/articles/polskiblack-friday-to-glownie-chwytmarketingowy.html

Warto
wiedzieć

PAMIĘTAJ!

Smart shopping – inteligentne zakupy, czyli takie,
gdy klient kupuje tanio produkty dobrej jakości.
Smart Shopper jest wyczulony na wiele aspektów,
zwraca uwagę na jakość, koszty dostawy, możliwość zwrotów i zabezpieczenie formy płatności.

Promocja czy posezonowa wyprzedaż nie mogą
być podstawą odmowy realizacji przez konsumenta swych uprawnień wynikających z aktualnego
prawa tj. Ustawy o prawach konsumenta z 13
czerwca 2014 roku implementującej dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE
z dnia 25 października 2011 roku.

Prawo do zwrotu i reklamacji

Warto doczytać: https://prawakonsumenta.uokik.
gov.pl/wpcontent/uploads/2015/03/Ustawa_o_
prawach_konsumenta.pdf

Warto pamiętać, że wedle prawa produkty sprzedawane w cenach promocyjnych również podlegają
zwrotowi. Podstawowe kwestie reguluje Ustawa
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
która w swoich założeniach dostosowała obowiązujące przepisy do wymogów prawa europejskiego.
Coraz więcej Polaków decyduje się na zakupy
w zagranicznych e-sklepach i korzysta z międzynarodowej dostawy i możliwości zwrotów bez
podania przyczyny. To duże wyzwanie dla rodzimych dystrybutorów, którzy chcąc utrzymać się
na rynku, muszą dostosować się do światowych
standardów.
Warto zaznaczyć, że dzisiejszy konsument coraz
sprawniej porusza się w przestrzeni internetowej
i jest w stanie „chronić się sam”. Rozumie mechanizmy, zna zagrożenia, świadomie artykułuje swoje

prawa. Z tego względu dbanie o bezpieczeństwo
i szyfrowanie danych klientów jest standardem
w dzisiejszym poziomie obsługi. W Polsce Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że wedle obowiązującego prawa konsument
korzystający z wyprzedaży podlega takiej samej
ochronie jak podczas korzystania ze standardowej
oferty. Praktyka zwrotów zależy od polityki firmy,
niektóre ze sklepów np. Zalando przedłużają termin
zwrotów nawet do 3 miesięcy.
Choć okres Black Friday rozumiany jest jako „czyszczenie magazynów” sprzedawcę także w tym
okresie obowiązują założenia zawarte w ustawie.
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CIEKAWOSTKA
O obsługę reklamacji
szczególnie dba marka
Apple. Zdecydowana
większość reklamacji
rozpatrywana jest szybko
i na korzyść klienta. Firma
unika proponowania
naprawy uszkodzonego
modelu, z reguły przekazuje
klientowi nowy sprzęt.
Konsument może otrzymać
nowego iPhona bez tygodni
oczekiwań i wypełniania
stosu dokumentacji.

Sami lojalni klienci nie są w stanie
zapewnić rozwoju marce. Aby się rozwijać e-sklep musi docierać do nowych
konsumentów.

Konsument ma prawo do katalogu informacji:
o cechach świadczenia, danych identyfikujących,
łącznej cenie (wraz z podatkami), sposobie i terminie zapłaty, sposobie wykonania prawa odstąpienia
od umowy.

temu lepiej można się przygotować i zaplanować
kwestie bezpośredniej obsługi.

PAMIĘTAJ!

O wszystkich kosztach konsument musi zostać
poinformowany jeszcze przed zawarciem transakcji

Niewystarczająca liczba pracowników może generować spore problemy. Osoby obsługujące klienta
muszą być przygotowane na ciężką pracę z trudnymi klientami. W tym intensywnym okresie pracownik musi zadbać o pakowanie i adresowanie
zamówień. Każdy towar kupiony online wymaga
specjalnego przygotowania do wysyłki. Odpo-

wiednie zapakowanie i zabezpieczenie zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktu, a co za tym
idzie zmniejsza ilość zgłoszeń reklamacyjnych.
W związku z tym nie może zabraknąć kartonów,
folii bąbelkowej, taśmy, toreb, kopert i wszystkich
potrzebnych akcesoriów pakunkowych. Ważną
kwestią jest odpowiadanie na wiadomości i komentarze w kanałach social media, emaile, a także
odbieranie telefonów.

BLACK FRIDAY vs OBSŁUGA KLIENTA

BLACK FRIDAY A OBSŁUGA KLIENTA
Obecnie cykl zakupowy klientów wygląda inaczej
niż w początkowej fazie rozwoju rynku. Walka
cenowa nie jest jedynym sposobem na pozyskanie
klientów. Duże rabaty i wysokie obniżki cenowe
są w stanie przyciągnąć klienta, ale to co jest
w stanie go zatrzymać to jakość obsługi.

ilość pracowników do obsługi
zamówień i zapytań

stan magazynowy i opowiednie
informowanie w przypadku braku
produktów

Black Friday to dla sprzedawców bardzo intensywny okres. Zamówienia spływają lawinowo,
przybywa nowych klientów co wpływa na utrudnienia w utrzymaniu wzorcowego poziomu obsługi.
Niekiedy uruchomienie dodatkowych zasobów
jest niezbędne.
Przed każdym większym przedsięwzięciem dobrze
dokładnie przyjrzeć się działaniom w danej branży
i zrobić rozeznanie dotyczące potrzeb klientów.
Analiza potrzeb konsumenckich i sprawdzenie
konkurencji jest działaniem niezbędnym. Dzięki

ilość materiałów pakunkowych
(kartony, taśmy, folia
bąbelkowa etc.)
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dostawa towaru na czas

CQB.pl
Sklep z militariami, który zrodził się z pasji. Produkty świetnie sprawdzą się dla każdego miłośnika
survivalu, podróżnika, żołnierza, policjanta czy cywila. Sklep oferuje wszystko, co potrzebne na
wyprawy, obozy czy rajdy terenowe.

Przygotowanie wyprzedaży wymaga przemyślanej
strategii oraz skondensowanego wsparcia marketingowego. W taką akcję zawsze zaangażowane
są u nas cztery działy: marketing, planowanie
sprzedaży, dział graficzny i dział sprzedaży bezpośredniej. Tylko skoordynowanie tych wszystkich
elementów daje pożądane rezultaty. W pierwszym
etapie aktualizujemy stronę internetową, chcemy
by była jak najbardziej funkcjonalna i zachęcająca
dla klientów. Przygotowujemy specjalne oferty,
które są bardzo atrakcyjne dla nabywców, dając

im tym samym możliwość zakupów ich wymarzonych produktów w atrakcyjnych cenach. Na końcu
szkolimy dział sprzedaży aby był zorientowany
w aktualnie obowiązujących promocjach i akcjach
specjalnych. Staramy się aby cała operacja została przeprowadzona sprawnie, bez zauważalnego
spadku jakości obsługi dla użytkownika docelowego.
To właśnie klient ma być beneficjentem tej akcji
a nie odczuwać dyskomfort spowodowany złą
organizacją promocji. Uważamy, że Black Friday to
interesująca idea, która pozwala na zwiększenie
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obrotów sklepu internetowemu a klientowi daje
możliwość zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach,
w których normalnie nie zakupiłby asortymentu.
Swoim kontrahentom oferujemy rabaty na wybrane
produkty w wysokości od 10% do 70% a zdarzają
się i oferty końcówek serii z nawet 90% zniżką.
Organizujemy wyprzedaże, gdyż jak pokazuje doświadczenie - przynoszą one efekty. Wiemy też, że
dzięki temu zyskujemy zainteresowanie i lojalność
konsumentów.

Niedostępność produktu jako trudny element
przy wyprzedażach
Użytkownik odwiedza witrynę w określonym celu.
Jest nim zakup produktu, który jest mu potrzebny. Poszukiwania często są długie, dlatego gdy
już odnajdzie ten jedyny spełniający jego oczekiwania – chce go kupić natychmiast. Problem
pojawia się jeśli akurat nie jest on dostępny na
stronie. E-sprzedawca z reguły nie jest w stanie
przewidzieć dokładnej ilości osób kupujących ani
częstotliwości klikania „złóż zamówienie”. Ogromne
zainteresowanie odbiorców jednym produktem
może zaburzyć nawet najbardziej przemyślaną
strategię.
Co zrobić aby nie zrazić użytkownika i utrzymać
go na swojej stronie? Należy umieścić elementy,
które utrzymają chęć kontynuowania zakupów. Zadanie ułatwi odpowiednio skonfigurowana aplikacja
zarządzania dostępnością towaru. Brzmi skomplikowanie a wystarczy przycisk CTA pozwalający na
zapytanie o dostępność produktu oraz umieszczenie
na stronie produktów powiązanych/podobnych.
Może okazać się, że produkt innej marki lub o trochę
zmienionych parametrach wciąż będzie atrakcyjny
dla odbiorcy i zdecyduje się on na jego zakup. Należy
zadbać, aby klient jak najdłużej pozostał na stronie
i ostatecznie znalazł możliwie dogodne dla siebie
rozwiązanie.. W sytuacjach kryzysowych z pomocą
przychodzą także kompetentni pracownicy biura
obsługi klienta, którzy powinni mieć wiedzę o aktualnym asortymencie sklepu. Podział zespołu
i oddelegowanie poszczególnych pracowników
do określonych rodzajów zapytań może usprawnić cały proces lawinowego spływania zamówień
w przypadku wielkich wyprzedaży.

Przesyłka doręczona na czas
Czyli wybór odpowiedniego partnera
logistycznego
Firmy kurierskie w naturalny sposób stają się partnerami w e-biznesie. To od nich w dużym stopniu
zależy końcowy sukces całej akcji wyprzedażowej.
Szybka i bezpiecz na przesyłka podnosi końcową
satysfakcję z zakupów. Sprawnie doręczony produkt rzutuje nie tylko na opinię o firmie kurierskiej,
ale też na ocenę obsługi w danym sklepie internetowym. Czołowe marki opierają swoją przewagę
konkurencyjną na formie dostawy. To punkt na
którym w szczególnym stopniu należy skupić się
podczas planowania całej strategii wyprzedażowej.
Black Friday to nagły wzrost ogólnej liczby zakupów internetowych, dlatego firmy kurierskie mogą
mieć problemy z dostarczeniem paczek na czas.
Statystyki z 2016 roku, przedstawione przez Grupę InPost, pokazują, że Czarny Piątek 2016 roku
przyniósł lawinę zleceń. Ilość listów poleconych
nadawanych przez sklepy internetowe wzrosła
aż o 151% w stosunku do roku poprzedniego,
przesyłek dostarczanych przez kurierów było 91%
więcej, a tych wysyłanych do paczkomatów o 56%.
//wykres do tych danych
Rozwój e-commerce umacnia pozycję firm kurierskich na rynku. W siłę rosną paczkomaty inPost
– urządzenia do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu. Wywodząca się z Polski firma całkiem
niedawno wprowadziła usługę, w ramach której
paczki można wysyłać do Wielkiej Brytanii, Słowacji
oraz Czech. Badania przeprowadzone przez firmę
doradczą PwC pokazują, że w przeciągu 4 lat Polacy
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nadali aż o 88 proc. więcej zagranicznych przesyłek. A według prognoz na 2018 rok ilość paczek
wysyłanych za granicę ma wynieść blisko 440
mln. Polski e-commerce w połączniu ze sprawnym
system doręczania paczek ma szanse na dotarcie
do europejskich klientów.

2015

2016

100%
251%

100%
191%

100%
156%

Wojciech Kądziołka
rzecznik prasowy
Grupy Integer.pl

Dla Grupy Integer.pl okres przedświąteczny zaczyna się znacznie wcześniej niż po raz pierwszy
najpopularniejsza Christmas Song zabrzmi w radiu.
Przygotowania do niego zaczynamy już w połowie
roku i podchodzimy do nich szczególnie starannie.
W powoli mijającym roku znacznie rozbudowaliśmy
sieć Paczkomatów(R). To ważne bo wg wrześniowych
badań Gemiusa na stałe zdeklasowały one dostawy
tradycyjną pocztą, więc wzrosty notowane w tym
kanale są rekordowe. Na okres przedświąteczny
zwiększamy także znacznie ilość samochodów kurierskich, samych kurierów oraz pracowników sortowni.
W tym roku wprowadzimy także nowe narzędzie
informatyczne dla naszych klientów, które znacznie
usprawni kwestie związane z obsługą klientów.
Jesteśmy firmą szybko rosnącą i także w tym roku
spodziewamy się rekordowego okresu świątecznego,
który zaczyna się pod koniec listopada z kuliminacją
w Black Friday. Już ubiegłoroczny „Czarny Piątek” był
pod tym względem rekordowy, wolumeny Minipaczki.

InPost w porównaniu do tego samego dnia rok wcześniej wzrosły o 151%, przesyłek kurierskich o 91%,
a przesyłek do Paczkomatów(R) o 56%.
Później w grudniu notowaliśmy wręcz lawinowe
wzrosty wolumenów. W ostatnich trzech tygodniach
dostarczaliśmy nawet po pół miliona paczek dziennie.
Oznacza to, że podczas 14 godzinnego dnia pracy
nasza sieć w Polsce dostarczała 10 paczek na sekundę, czyli 35 tysięcy paczek na godzinę. Ostrożnie
szacujemy, że w tym roku pobijemy ubiegłoroczne
wolumeny o kilkadziesiąt procent. Jednak już teraz
stan przygotowań do piku jest prawie ukończony
i wprowadzamy już tylko kosmetyczne poprawki,
więc jesteśmy dobrze przygotowani. Mimo, że jak
co roku będziemy dostarczać przesyłki do „pierwszej
gwiazdki” to tradycyjnie zachęcamy klientów do
myślenia o zakupach przedświątecznych znacznie
wcześniej niż w ostatnim tygodniu przed wigilią.
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W czasie sezonowych
wyprzedaży 75% klientów
wybiera dostawę do domu,
pod wskazany adres

badania
firmy doradczej Deloitte
Zakupy świąteczne 2016

Konsumenci zmieniają także swoje wyobrażenie
o szybkości dostawy. Jeszcze w 2015 roku jako
szybką dostawę określali okres od 3 do 4 dni. Dziś
szybka dostawa to maksymalnie 2 dni. TNS-Polska wskazuje także, że Polacy nie chcą dopłacać
za szybszą przesyłkę. Aż 90% ankietowanych
wybiera darmową, wolniejszą formę dostawy.
Dla klienta ważny jest także zintegrowany moduł
wysyłkowy, który pozwala monitorować wysyłkę.
ZAWSZE DOTRZYMUJ TERMINÓW DOSTAWY
DOSTAWA MA DUŻY WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE

43%

Opcja darmowej przesyłki jest głównym elementem, który zachęca kupujących do korzystania
z internetowych wyprzedaży również w kontekście Black Friday. W 2016 oprócz rabatów
z okazji listopadowych promocji darmową dostawę
zaproponowali między innymi: iPerfumy, Reserved,
Smyk, Textil Market, Venezia, Pull&Bear, Bon Prix.
Potwierdzeniem szerokiego zainteresowania odbiorców darmową dostawą jest z sukcesem realizowana akcja Dzień Darmowej Dostawy. Jej celem
jest wspieranie rodzimej sprzedaży internetowej.
Popularność akcji wpływa na generowanie wyższego ruchu o nawet kilkadziesiąt procent. W 2016
roku do akcji zgłosiło się ponad 2000 e-sklepów,
w tym najwięksi giganci branży e-commerce.

W kontekście darmowej dostawy warto wspomnieć o często komentowanej i omawianej w sieci
kwestii porzucania koszyka. Darmowa dostawa
skutecznie przyciąga klienta, kosztowna skutecznie go zniechęca. Wysoki koszt przesyłki
i dodatkowe opłaty manipulacyjne są częstymi
powodami dla których zainteresowani produktem
ostatecznie nie finalizują transakcji. Badania
pokazują, że przy tak dużej konkurencji na rynku
e-commerce koszt dostawy jest równie istotny,
co cena danego produktu.

75,6% KLIENTÓW NIE SFINALIZOWAŁO
TRANSAKCJI, PORZUCAJĄC KOSZYK
W SKLEPACH INTERNETOWYCH

44%

POWODY OPUSZCZANIA KOSZYKÓW:

klientów rezygnuje ze złożenia
zamówienia przez koszty dostawy

75% ZBYT WOLNO DZIAŁAJĄCA STRONA

66%

SKLEPU

61% DODATKOWE KOSZTY, W TYM

klientów zmienia sklep w celu
dopasowania opcji dostawy do
swoich potrzeb

klientów uważa iż darmowa dostawa jest głównym kryterium przy
podejmowaniu decyzji o ponownych zakupach

Czyli kolejny porzucony koszyk?

WYNIKI BADAŃ FULLESTOP

klientów dodaje do koszyka dodatkowe produkty, aby skorzystać
z darmowej dostawy

90%

WSKAŹNIK KONWERSJI

KONIECZNOŚĆ OPŁATY ZA PRZESYŁKĘ

Przeczytaj więcej:
Regulamin : https://www.
dziendarmowejdostawy.pl/
regulamin-akcji

35% WYMÓG REJESTRACJI
27% ZBYT SKOMPLIKOWANY PROCES
SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI
ZAMÓWIENIA

22% ZAWIESZANIE SIĘ STRONY WWW
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W wyprzedażowej gorączce przygotowanie logistycznego zaplecza nie jest jedynym wyzwaniem.
Opracowanie odpowiedniej strategii marketingowo-wizerunkowej a następnie przygotowanie
zespołu do zwiększonego ruchu na stronie oraz
zabezpieczenie realizacji w terminie zleceń to
ważne, ale nie jedyne działania. Można wydać
spory budżet na reklamę, która zachęci do kupienia, jednak bez odpowiedniego narzędzia do
przyjęcia i realizacji zamówienia nie osiągnie się
zamierzonych celów. W sprzedaży online tym
narzędziem jest strona WWW. Tylko odpowiednio
przygotowana witryna pozwoli cieszyć się wzrostem konwersji w okresie Black Friday.
Dobrze skonstruowana strona WWW zamiast
sprzedawać powinna pomagać kupować. To
miejsce w którym klient dokonuje zamówienia
i opłaca go. Aby doszło do sfinalizowania transakcji
należy zadbać aby klient był w stanie w wygodny
sposób tego dokonać. Jak pokazuje raport Fullestop w pierwszym kwartale 2017 roku globalny
wskaźnik klientów, którzy nie sfinalizowali transakcji w sklepie internetowym wyniósł aż 75,6%.
Okazuje się, że głównym powodem porzucania
stron jest zawieszanie się systemów. Kolejnym
zniechęcającym elementem jest konieczność zakładania konta oraz powolny proces sprawdzania
poprawności zamówienia. 22% użytkowników jako
przyczynę porzucenia koszyka wskazało wolne
ładowanie się strony.

WWW

Customer experience to suma
doświadczeń klienta i jego
opinia względem relacji
jakie zachodzą pomiędzy
nim a podmiotem (sklepem,
punktem usługowym). Na
doświadczenie konsumenta
składa się szereg elementów:
cena, jakość obsługi, rzetelność
informacji oraz indywidualne
preferencje konsumenta.

To wszystko potwierdza, że customer experience
już zaczyna rządzić światem ecommerce. Z analiz
firmy Walker w ciągu najbliższych 3 lat stanie
się czynnikiem decydującym o wyborze marki,
ważniejszym niż cena czy sam produkt.

WYNIKI BADAŃ SEEWHY

1/3
KLIENTÓW KTÓRZY PORZUCILI KOSZYK
NIE POWRÓCI NA STRONĘ WWW W CELU
SFINALIZOWANIA TRANSAKCJI

13%
KLIENTÓW WYSTAWI NEGATYWNĄ OCENĘ, A O
SWOICH NEGATYWNYCH DOŚWIADCZENIACH
OPOWIE 15 OSOBOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

promotorzy

krytycy

9/10
KLIENTÓW ZAPŁACI WIĘCEJ ZA POSIADANIE
LEPSZYCH DOŚWIADCZEŃ PODCZAS ROBIENIA
ZAKUPÓW ONLINE

obojętni

NPS = %PROMOTORÓW-%KRYTYKÓW

Przeczytaj więcej: https://
hbr.org/2003/12/the-onenumber-you-need-to-grow
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Na funkcjonalną, przyjazną użytkownikowi stronę WWW składa się wiele czynników. Platforma
z poziomu, której klient dokona zakupu w łatwy
sposób musi być wyposażona w kilka elementów.

Sklep internetowy
dopasowany do potrzeb
użytkownika to znacznie
więcej niż wizytówka firmy

1. CZYTELNE PRZYCISKI CTA
Rolą CTA jest skierowanie użytkownika w odpowiednie miejsce. W przypadku sklepu internetowego celem jest zakup produktu. Umieszczanie
przycisku na dole strony, na dodatek w kolorach
niewyróżniających się od pozostałych, nie przyniesie pozytywnego efektu. Większość użytkowników opuści stronę i duża część z nich nigdy już
nie wróci. Oprócz umiejscowienia i koloru ważną
rolę odgrywa treść na przycisku. Pojedyncze
zwroty powoli przestają być skuteczne. Należy
dobrać odpowiedni przekaz do danego miejsca
na stronie. Dla promocji może to być „Skorzystaj
z promocji”, „Zamów w promocyjnej cenie”, a przy
standardowej ofercie: „Złóż zamówienie teraz”
czy „wypróbuj za darmo”.

CIEKAWOSTKA
30% wszystkich kliknięć
w sieci to kliknięcie
przycisku „wstecz”.

2. OPTYMALIZACJA NAWIGACJI
Użytkownik tylko wtedy dotrze do celu, gdy poruszanie się po stronie będzie intuicyjne. Nawigacja
musi być przejrzysta i czytelna. Dla firm posiadają-

cych rozbudowany sklep internetowy sprawdza się
tzw. mega menu. Opcja ta polega na wyświetleniu
się obszernego bloku nawigacyjnego z podziałem
na kilka kolumn z poszczególnymi kategoriami produktów. Mega menu daje możliwość umieszczenia
linków również do poszczególnych produktów
i wyświetlenie ich wraz z obrazem prezentującym
wygląd. Takie przedstawienie zachęca odbiorcę
do kliknięcia w sugerowany produkt.

WSKAZÓWKA
Pop-up typu Exit

Standardem staje się stosowanie tzw. sticky menu,
czyli menu przyklejającego się na stałe do górnej
części . Mimo skrolowania strony w dół menu jest
ciągle widoczne.
3. ODPOWIEDNIE FILTROWANIE PRODUKTÓW
Nie zapomnij o dobrej nawigacji filtrującej szczegółowo produkty. Jeśli odbiorca szuka konkretnego
produktu nie będzie marnował czasu na przeglądanie innych. Nawigację filtrującą umieść na
górze strony bądź z boku, aby użytkownik miał do
niej łatwy dostęp i w każdej chwili mógł uściślić
wyszukiwanie.
4. SZYBKIE WYSZUKIWANIE
Wygodnym rozwiązaniem dla użytkowników jest
wyszukiwarka informacji w witrynie. Najczęściej
jest ona umieszczana w prawym górnym pasku
strony, dlatego to właśnie tam kieruje się wzrok
użytkownika. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika jest wyszukiwarka posiadająca podpowiedzi wyszukiwanych zapytań. Taki element wprost
przekłada się na dłuższe utrzymanie użytkownika
na stronie, a co za tym idzie, zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupu przez niego.
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5. DOPRACOWANY UKŁAD STRONY
Strona musi być przyjazna użytkownikowi, nie
rozpraszać go, a pozwolić dokonać zakupu na
stronie. Gdy użytkownik odnajdzie kategorię
produktów, która go interesuje, musi mieć możliwość spokojnego zapoznania się z ofertą. Należy
zapomnieć o wszelkich bocznych odnośnikach
do social mediów, które rozpraszają uwagę; nie
przesadzać z wyskakującymi reklamami, które
jedynie atakują odbiorcę i powodują frustrację.
Jeśli jednak widzisz, że klienci uciekają ze strony
kierując się do przycisku „Zamknij” pomyśl o pop-upie, który ich zatrzyma na stronie. Daj im rabat
na zakupy albo zaproś do newslettera, aby byli
na bieżąco z kolejnymi promocjami. Nie naciskaj,
zadbaj o spójny przekaz.

6. TEKST NA STRONIE
Unikalne treści na stronie to absolutna podstawa,
szczególnie przy tworzeniu dedykowanych ofert.
Skopiowane zniechęcają użytkownika. Świadczą
o minimalnym wysiłku włożonym w budowanie
strony, która jest przecież podstawową wizytówką
firmy. Startując z listopadową promocją warto
zadbać o ciekawą treść i chwytliwe nagłówki,
aktywizujące konsumenta do zakupu. Zachęcająca może być lista najlepiej sprzedających się
produktów w ubiegłorocznym Black Friday bądź
konkretne propozycje zestawów upominkowych
dla wszystkich członków rodziny. Odpowiednio
przygotowana treść na stronie jest w stanie wykreować w odbiorcy potrzebę zakupu.
7. OPTYMALNY FORMULARZ I POWÓD DO REJESTRACJI
O długości formularza i ilości danych potrzebnych
do pozostawienia przez klienta można pisać długo.
Są branże, które po prostu nie mogą pozwolić
sobie jedynie na imię i adres email. W wielu sytuacjach potrzebne jest więcej danych na temat
klienta, w celu poprawnej rejestracji nadaniu mu
uprawnień do zarządzania produktem czy usługą.
Jeśli z powodów formalnych nie ma możliwości
skrócenia formularza rejestracyjnego to należy
zachęcić użytkownika do jego uzupełnienia. Można
to wykonać poprzez dodatkowe zniżki na pierwsze
zamówienie, czy prezent. Przy dłuższych formularzach warto pomyśleć o podziale uzupełnienia
danych na kroki.

PAMIĘTAJ!

1
OTWARCIE BEZPIECZNEJ SESJI SSL

Od października 2017 roku Google oznacza jako
niebezpieczne strony, wszystkie strony, który
wyposażone są w formularz kontaktowy i nie
szyfrują połączeń. W przypadku braku certyfikatu SSL Google ostrzeże użytkownika o braku
zabezpieczenia. Okresy wyprzedaży to pożywka
dla oszustów, którzy posługując się graficznym
podobieństwem do zaufanych witryn wyłudzają
pieniądze od nieświadomych konsumentów. W tym
kontekście warto pomyśleć o certyfikacie SSL
z wyższym poziomem walidacji.

2
PRZESŁANIE CERTYFIKATU SSL

3
WYMIANA KLUCZA SZYFRUJĄCEGO

Przeczytaj więcej:
https://www.kei.pl/blog/
certyfikaty-ssl-przewodnik/
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4
USTANOWIENIE BEZPIECZNEGO
POŁĄCZENIA Z UŻYCIEM KLUCZA

8. DOBREJ JAKOŚCI ZDJĘCIA

9. RESPONSYWNOŚĆ STRONY

W obecnych czasach odbiorcy zwracają uwagę na
zdjęcia. Nie czytają informacji a oglądają. Dlatego
należy poświęcić więcej czasu na obrazy, grafiki
czy zdjęcia produktów. Muszą być one wysokiej
jakości i prezentować w czytelny sposób przedmiot
i jego własności. Najczęściej produkty przedstawia się na białym tle czy nawet w formie obrazu
z możliwością rotacji o 360 stopni. Klient na zapoznanie się z towarem poświęca kilka sekund,
to za mało, żeby przeczytać pełną specyfikację.
Strona produktowa świetnie przygotowana pod
kątem treści nie spełni swojego zadania bez odpowiednich zdjęć.

Nie trudno zgadnąć, że ilość zakupów dokonanych przez urządzenia mobilne ciągle rośnie.
W kontekście rekordowego Black Friday 2016
responsywność zyskuje na znaczeniu. Wychodząc
naprzeciw klientom właściciele sklepów są zmuszeni do dostosowania sklepu internetowego do
urządzeń mobilnych. W przygotowaniu projektu
warto zwrócić uwagę na chwytliwe hasła. Należy
je umieścić tak aby były widoczne dla użytkownika. Wyzwaniem jest także dostosowanie zdjęć.
Aby dobrze wyglądały, szczególnie na małych
ekranach.
Jak wynika z raportu mShopper 2.0 Już 43 proc.
osób kupujących w sieci robi zakupy na smartfonach, a 29 proc. na tabletach.

2015 2016
PAMIĘTAJ!
KOMPUTER

W okresie zeszłorocznych Świąt Bożego Narodzenia RetailMeNot przeprowadził badania, z których
jasno wynika, że Polacy wydali łącznie 75 mln zł
z czego 4,7 w sklepach online. To 23% więcej
w porównaniu do 2015 roku. Oszacowano, że co 4
złotówka z zakupów w Internecie została wydana
właśnie z urządzenia mobilnego.

CIEKAWOSTKA

92%
Polaków korzysta
z telefonów komórkowych.
Ponad połowa 57% używa
smartfona, klasycznego
telefonu komórkowego

43%
Ze smartfonów korzystają
głównie osoby w wieku
18–34 lata

45%
Wysoka jakość zdjęcia nie idzie w parze z ogromnym plikiem, który spowolni ładowanie zawartości
strony i zniechęci odbiorcę do dalszego oglądania.
Warto by wszystkie fotografie produktów były
zrobione na takim samym tle, pod podobnym kątem
i takim samym światłem.

TABLET

ankietowanych przegląda
strony internetowe

43%
TELEFON
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sprawdza prognozę pogody

10. KONTAKT Z KLIENTEM I ODPOWIEDŹ

33%
wysyła i odbiera pocztę
elektroniczną

29%
użytkowników obsługuje
konto w serwisie
społecznościowym

29%
korzysta z komunikatora

Ważne jest, aby klient był informowany o tym
co udało mu się wykonać: potwierdzenie komunikatem na stronie bądź emailowym czynności
typu założenie konta, złożenie zamówienia czy
rezerwacji produktu. Klient musi mieć informację,
że udało mu się wykonać założone przez niego
cele. Wtedy nie będzie szukał już dalej na stronach
konkurencji, a poczeka na realizację zlecenia.
Wiadomości emailowe dodatkowo umożliwiają komunikację z klientem i zachęcenie go do
dalszych zamówień. Można je wykorzystać do
wysłania kodu rabatowego na kolejne zakupy, czy
podesłania przy okazji informacji o nowościach.

17%
robi zakupy, rezerwuje
bilety, hotele

Jan Blew
CEO
Media Ambassador

9%
sprawdza przy użyciu
telefonu poziom
zanieczyszczenia powietrza
Źródło: Badania CEBOS

Przeczytaj więcej:
http://www.
cbos.pl/SPISKOM.
POL/2017/K_099_17.PDF

Odpowiedni CRM podnosi jakość obsługi klienta
a także systematyzuje i reguluje pracę w biurze.
Dzięki efektywnym rozwiązaniom jeden pracownik
jest w stanie obsłużyć większą liczbę zamówień.
Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, które zwiększają zaangażowanie klientów pomoże
w zarządzaniu ich powrotami co znacząco zwiększa całkowitą wartość sprzedaży. Przykładem
takiego dodatkowego mechanizmu jest program
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lojalnościowy FIDELO, który jest programem lojalnościowym opartym o redempcję środków.Jak
działa taki schemat lojalnościowy można zobaczyć
np. w projekcie HYPERLINK „http://answear.com/”
answear.com. FIDELO jest obecnie jednym z najmocniej lojalizujących obecnie naszych produktów
jakie oferujemy Klientom – działającym rzecz jasna
ze wsparciem dedykowanego zaplecza hostingowego po stronie firmy KEI.”

11. SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA STRONY
Przytoczone w początkowej części raportu
przykłady na emocjonalne podejście klientów
do tematu ma swoje bezpośrednie przełożenie
w świecie online. O ile w stacjonarnych marketach
największą frustrację budzą tłumy kotłujące się
przy stoiskach, to w e-commerce najbardziej iry-

tują nieładujące się strony. Według danych firmy
Incapsula 61% użytkowników zamknie kartę takiej
strony i rozpocznie dalsze poszukiwania u konkurencji jeśli strona ładuje się dłużej niż 5 sekund.
Z kolei firmy Akamai i Gomez.com dowiodły, że jeśli
strona nie załaduje się w ciągu 3 sekund to blisko
połowa internautów opuści ją i prawdopodobnie
o niej zapomni.

Biorąc pod uwagę, że „konkurencja jest dwa kliknięcia stąd” czas ładowania witryny może przesądzić o powodzeniu sezonowych wyprzedaży. Długi
czas ładowania witryny obniża zaufanie do sklepu,
w okresie gorączkowych wyprzedaży. Zachęca
też do pozostawienia złośliwego komentarza na
profilach społecznościowych marki

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Badania Google z 2016 roku pokazują, że dłuższy czas ładowania
strony o 1 sekundę zmniejsza konwersję aż o ponad 7%.

Większość kupujących szukając danego produktu po prostu wpisuje nazwę do wyszukiwarki.
Wchodzi na strony, które wyświetlą mu się na
wyższych pozycjach. Często wchodzą na sklepy
różne i kupują produkt nie znając tak naprawdę
sprzedawcy. Dlatego ważne jest, aby sklep był
wiarygodny i godny zaufania. Jak to zrobić?
1.1. Opinie użytkowników

CZAS ŁADOWANIA STRONY
1.2. Marki firm, które już skorzystały z usług

współczynnik konwersji -17%
ilość wyświetleń
strony -11%

1.4. Gwarancja zwrotu towaru

użytkowników
opuszcza stronę, jeśli ta ładuje się dłużej niż
3 sekundy
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80%

wczytywanie dłuższe niż 1 sekundę :
satysfakcja klienta
-16%

57%

1 sek.

1.3. Ikony bezpieczeństwa: PayPal, Visa, pieczęć
bezpieczeństwa, certyfikat SSL

1.5. Rzetelna polityka prywatności umieszczona
w widocznym miejscu
użytkowników
nigdy nie wróci
na stronę i nie
powie o niej
nikomu

1.6. Możliwość szybkiego bezpośredniego kontaktu – wyeksponowanie numeru telefonu
lub czat
1.7. Aktywność na profilach społecznościowych

Jeśli sprzedawca nie pozwoli by techniczne zaplecze było źródłem rozczarowania dla klienta,
Black Friday może być idealnym otwarciem świątecznego sezonu zakupowego. Klient, który znajdzie w atrakcyjnych cenach prezenty dla swoich
bliskich może przerodzić się w lojalnego stałego
bywalca e-sklepu.

BLACK FRIDAY A CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
Okres wyprzedażowy to pożywka dla oszustów.
Atrakcyjne ceny obniżając czujność konsumentów,
którzy pod presją czasu szybciej decydują się
na zakup. Przez co klienci łatwo mogą pomylić
znaną im zaufaną stronę ze sztucznie stworzoną
w celu wyłudzania. Oszuści podszywają się pod
znan marki, wysyłają maile ze sfabrykowanymi
ofertami i wyłudzają dane od złaknionych promocji konsumentów. Najczęstszym zagrożeniem
dotykającym branżę e-commerce jest tworzenie
fałszywych sklepów internetowych i podszywanie
się pod znane marki. Oszuści wyłudzają poufne
informacje o użytkowniku, czego następstwem jest
najczęściej kradzież środków pieniężnych z konta
bankowego lub karty kredytowej. Najczęściej ataki
mają postać wiadomości mailowych, zawierających
link kierujący do fałszywej strony internetowej.

UWAGA

!

Spear phishing – rodzaj
phishingu o bardziej
ukierunkowanych
charakterze. Personalizacja
wiadomości wywołuje
u użytkownika wrażenie,
że zna adresata – prywatną
osobę bądź instytucję.
Treść takich wiadomości
odwołuje się do osobistych
informacji czy wspólnego
znajomego. Podszywanie
się pod znajomych ma
na celu np. wyłudzenie
haseł, zdarzają się także
bezpośrednie prośby

PRZYKŁADOWY
PRZEBIEG PHISHINGU
Cyberprzestępca podszywając
się pod znaną markę rozsyła
e-maile

Wiadomość zawiera link np. do
oferty specjalnej, kierujący na
fałszywą stronę sklepu online

Kupujący zachęcony niskimi
cenami dokonuje zakupu
podając swoje dane osobowe
i nr kary kredytowej

Phishing – termin z połowy lat 90. rozwijane jako password harvesting
fishing tzn. ‘łowienie haseł’ oszustwo polegające na podszywaniu się
pod daną osobę (lub instytucję). Takie metody mają na celu wyłudzenie
danych logowania czy danych karty kredytowej przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej bądź portali społecznościowych.
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Oszuści mają już wszystkie
dane potrzebne do pozyskania
środków z konta użytkownika

Uwaga złodziej

Jak zabezpieczyć się kiedy, jesteś:

JAK CHRONIĆ DANE PRZESYŁANE W INTERNECIE PRZED KRADZIEŻĄ

INTERNAUTĄ
• Upewnij się, że połączenie ze stroną, której chcesz
powierzyć dane jest bezpieczne. Rozpoznasz je po

Atak typu Man in the Middle

zielonej kłódce widocznej w pasku adresu.
• Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych
serwisach.

Technika przejmowania danych prze-

• Stosuj długie i zróżnicowane hasła, nie używaj jednego

syłanych przez Internet np. pomiędzy

hasła do logowania w kilku serwisach.
• Regularnie zmieniaj hasła w najważniejszych usługach.

klientem a sklepem internetowym.
Cyberprzestępca zajmuje miejsce między

WŁAŚCICIELEM WWW

dwoma komunikującymi się stronami

• Zainstaluj certyfikat SSL, podczas konfiguracji wybierz
klucz 2048-bitowy.

i przechwytuje wysyłane komunikaty.

• Włącz mechanizm HSTS informujący przeglądarkę,
że przy otwieraniu stron ma automatycznie używać
protokołu HTTPS.

PRZESYŁANIE DANYCH BEZ SZYFROWANIA

PRZESYŁANIE DANYCH Z SZYFROWANIEM

• Zabezpiecz serwisy działające w subdomenach
lub osobnych domenach certyfikatami WildCard
i MultiDomain.
• Pamiętaj o przedłużeniu certyfikatu na kolejny okres
abonamentowy.

KLIENT

KLIENT
ORYGINALNE
POŁĄCZENIE

ORYGINALNE
POŁĄCZENIE

44%

Polaków zetknęło się z sytuacjami
zagrażającymi bezpieczeństwu ich
danych

HASŁO:
FIRMA123

HASŁO:
XXXXXX

SKLEP
WWW

SKLEP
WWW

CYBERPRZESTĘPCA

CYBERPRZESTĘPCA
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10%

9%

przypadków to podszywanie się
pod kogoś w Internecie
sytuacji to kradzież hasła do
skrzynki e-mail lub portalu
społecznościowego

Oszuści publikują w Internecie stronę WWW ze
sklepem oferującym różnego rodzaju produkty
w atrakcyjnych cenach. Witryna nieprawdziwego sklepu internetowego pozornie nie wzbudza
żadnych podejrzeń. Wygląda prawie tak samo, jak
ta, którą klient zna i korzysta.
Raport CERT Polska (z ang. Computer Emergency
Response Team) z 2016 roku „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu 2016 r” mówi o 723
tys. 584 łącznie zgłoszeń dotyczących phishing
w samym 2016 roku.
Natomiast jeśli chodzi o incydenty związane z wykradaniem danych użytkowników to w 2015 roku
CERT odnotował ich 495 a w 2016 już 1069. To
aż 106% więcej.

100%

206%

495

1069

CERT Polska to Zespół powołany do
reagowania na zdarzenia naruszające
bezpieczeństwo użytkowników lub

Typ incydentu Liczba incydentów
%
Atak na
bezpieczeństwo
45
2,34
informacji
Dostępność
45
2,34
zasobów
Oszustwa
1069
55,5
komputerowe
Złośliwe
211
10,69
oprogramowanie
Włamania
54
2,8
Próby włamań
109
5,66
Gromadzenie
65
3,37
informacji

mickiej Sieci Komputerowej) i co roku
publikuje raport dotyczący cyberbezpieczeństwa.

Joanna Madej
Specjalista ds. marketingu
Kei.pl

Źródło: Raport CERT „Polska Krajobraz bezpieczeństwa polskiego
Internetu 2016 r”

Certyfikat SSL (ang. Secure Socket Layer)
to podstawowe narzędzie, którego zadaniem
jest ochrona witryn internetowych oraz danych
klientów. Jest to niezbędny element każdej strony
WWW wymagającej logowania i podawania przez
użytkownika loginu, hasła a w przypadku sklepów
online, również imienia, nazwiska, e-maila, adresu
dostawy i nr karty kredytowej. W chwili obecnej
certyfikat SSL to światowy standard i strony, które
posiadają protokół HTTPS pokazują przez to, że
szanują swoich klientów i ich bezpieczeństwo
nie jest im obojętne.

instytucji w Internecie. Działa od 1996
roku przy NASK (Naukowej i Akade-

w pasku adresowym jasno wskazuje odbiorcy,
że dana strona jest prawdziwa oraz bezpieczna.
Oprócz tego certyfikat SSL jest niezbędny
do zintegrowania sklepu internetowego
z popularnym serwisem społecznościowym
Facebook. A idąc z duchem czasu, użytkownicy
także poszukują okazji cenowych za pomocą
hashtagu #blackfriday lub #czarnypiatek, więc
tam również warto być.

Posiadanie certyfikatu SSL ma wiele zalet. Jedną
z nich jest ochrona przed wcześniej wspomnianym
phishingiem. Cyberprzestępca publikując stronę
sklepu internetowego na pewno nie uzyska
certyfikatu SSL klasy OV, który potwierdza jego
autentyczność. W związku z tym, zielona kłódka
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W komunikatach kierowanych do klienta skupiamy
się na podkreśleniu kwestii bezpieczeństwa w sieci. Organizowane przez Kei.pl akcje marketingowe
mają na celu uczulić na wszelkie zagrożenia i przekonać o słuszności zabezpieczania swoich stron.
O kierunku naszych działań świadczy niedawno
wdrożona automatyzacja wystawiania darmowego
certyfikatu Let’s Encrypt. Aktywacja certyfikatu dla
danej domeny odbywa się z poziomu panelu Webas. Idea darmowych certyfikatów cieszy się dużą
popularnością wśród klientów Kei.pl. W miesiąc
po uruchomienia modułu zostało wystawionych
ponad 1000 certyfikatów Let’s Encrypt. Zachęcamy także do wyższego poziomu zabezpieczeń.
Jako polska marka wspieramy bezpieczny lokalny
e-biznes. Dzięki współpracy z Powszechnym Centrum Certyfikacji CERTUM możemy zaproponować
certyfikaty OV i EV z walidacją w języku polskim.

BLACK FRIDAY TECHNICZNIE
SERWER W SŁUŻBIE E-HANDLU
Za niewyświetlanie się strony odpowiada przede
wszystkim zbyt duży ruch a tym samym przeciążenie serwera. Przy dużym ruchu serwer nie ma
możliwości sprawnie odpowiedzieć z powodu zbyt
małej przepustowości łącza. Wzrost popularności
strony generuje większe zużycie zasobów. Kluczowy w tym aspekcie jest transfer.
Problem może mieć 2 przyczyny (często obie jednocześnie):
•

•

niewystarczające zasoby dostępne dla infrastruktury serwerowej, która utrzymuje
aplikację/sklep (serwer dedykowany, usługa
w chmurze) – procesor, pamięć, dysk
konfiguracja usługi niedostosowana do specyfiki ruchu/aplikacji

Dostosowanie konfiguracji, często pozwala obsłużyć większą ilość użytkowników przy tych samych
zasobach serwera.

1993

Pierwszy serwer www
w Polsce uruchomiony
na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu
Warszawskiego

Problemy z obsługą zwiększonego ruchu w pierwszej kolejności objawiają się spowolnionym działaniem sklepu, tzn użytkownik będzie dłużej czekał
na wygenerowanie się strony. W dalszym etapie
część użytkowników nie będzie mogła być obsłużona przez sklep. To objawi się brakiem odpowiedzi
serwera bądź komunikatem o jego niedostępności.
W skrajnym przypadku aplikacja sklepu przestanie
być dostępna dla wszystkich użytkowników z powodu przeciążania serwera.
Dlatego ważny jest sprawny i czuły system monitoringu, który możliwie wcześnie zaalarmuje
o nieprawidłowościach w działaniu aplikacji oraz
o wysokich poziomach zużycia kluczowych zasobów serwera. Pozwala to administratorowi sklepu,
często w porozumieniu ze wsparciem technicznym
ze strony centrum danym, podjąć działania w celu:
• namierzenia wąskich gardeł aplikacji/infrastruktury
• poprawy sytuacji przez:
a. udostępnienie dodatkowych zasobów potrzebnych do obsługi ruchu w sklepie
b. optymalizację konfiguracji zaplecza serwerowego
c. optymalizację konfiguracji sklepu (np. wyłączenie niepotrzebnych modułów, włączenie
dodatkowych mechanizmów cache’ujących)
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2016

Komercyjne Centra
danych w Polsce
zajmują powierzchnię
ponad 110 000 m2
i mogłyby wypełnić
Pałac Kultury i Nauki
w Warszawie

CZY WIESZ, ŻE...
Pierwszy serwer Google miał 2 procesory
o taktowaniu 200 MHz każdy i 256 MB
pamięci RAM
12 000 zł kosztował 1 GB powierzchni na
koncie hostingowym w 2000 r.
Serwery Zombie – 30% serwerów w USA
zużywa energię elektryczną, ale nie dostarcza
wartościowych informacji

WSKAZÓWKA
Planowaną promocję
i wzmożenie oczekiwanego
ruchu warto zgłosić
hostingodawcy wcześniej.
Przygotowanie sklepu
internetowego na znacznie
zwiększony ruch to duże
przedsięwzięcie, które może
sięgać nawet kilku tygodni
i wymagać zaangażowania
hostingodawcy oraz udziału
webmastera serwisu.
Przygotowując stronę
do płynnego przyjęcia
zwiększonego ruchu
warto spojrzeć na problem
całościowo, zadbać o:
• audyt strony / instalacji
• plany awaryjne na
przypadek awarii lub
przeciążenia
• plany przyjęcia
większego ruchu wraz
z oceną
• monitoring działania
strony usług oraz łącza

Aby przygotować aplikację sklepową do obsługi znacząco zwiększonego ruchu użytkowników
niezbędna jest dogłębna znajomość architektury
aplikacji, w szczególności w zakresie:
•
dostępnych mechanizmów cache, np :
a. wyników zapytań z baz danych
b. całych generowanych podstron lub ich
fragmentów
c. generowanych grafik, dokumentów
•
współpracy z sieciami CDN (np. CloudFlare)
do serwowania treści statycznych i/lub cache’owania podstron

•

modularności aplikacji (wiedzy o możliwości
wyłączenia wybranych modułów bez wpływu
na podstawowy zakres funkcjonalności sklepu)

Oprócz możliwości jakie daje budowa aplikacji warto
mieć do dyspozycji dodatkowe rozwiązania i technologie udostępniane przez centrum danych oraz
obsługę techniczną takie jak:
•
skalowalność usługi w czasie rzeczywistym
(dodatkowe zasoby serwer na żądanie)
•
możliwość migracji usługi na inny (wydajniejszy) serwer
•
możliwość rozbicia aplikacji na niezależne
elementy (serwery aplikacji, serwery treści
statycznych, bazy danych)
•
możliwość użycia rozbudowanego systemu
bazodanowego (klaster, replikacja)
•
dostępność usługi load balancer
•
dostępność akceleratora SSL

Agata Kawula
Kierownik ds. Produktu
Kei.pl

W Kei.pl wsłuchujemy się w potrzeby klientów,
tworząc rozwiązania dostosowane do najbardziej
wymagających projektów. W odpowiedzi na głosy
przedstawicieli branży e-commerce powstał nowy
produkt oparty o skalowalność i elastyczny model
rozliczeń. W Serwer+ oddajemy klientom kontrolę
nad zasobami. Zasoby on-demond pozwalają przy-
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gotować się do okresu wyprzedażowego i uniknąć
problemów z działaniem strony przy zwiększonym
ruchu. Taki model pozwala na zwiększanie zasobów
przy jednoczesnej kontroli finansów. Po gorącym
okresie użytkownik może swobodnie powrócić do
standardowych parametrów.

Analiza na podstawie
Centrum Danych Kei.pl

Raport „Black Friday. Możliwości i zagrożenia dla
e-commerce” przedstawia wyniki badań opartych
na 500 serwisach e-commerce utrzymywanych
na serwerach Centrum Danych Kei.pl. Celem badania było sprawdzenie jak Black Friday wpływa
na strony WWW.
Czy polskie e-commerce wykorzystują potencjał
międzynarodowego święta i ściągają klientów do
siebie w ten dzień? Czy firmy, które organizują
wielką wyprzedaż Black Friday w swoim sklepie są odpowiednio przygotowane pod kątem
technicznym?
Odpowiedzi na te pytania przedstawiono poniżej.
Próbka 500 stron e-sklepów została wybrana
spośród ponad 17 000 stron utrzymywanych na
serwerach Kei.pl od co najmniej 2 lat. Do badania
zostały wybrane sklepy internetowe z różnych
branż, posiadające więcej niż 50 produktów,
o ruchu dziennym ponad 100 wejść każdego dnia
miesiąca listopad 2016. Ruch dzienny rozumiany

jako ilość unikalnych wizyt na stronie internetowej. Jeden użytkownik może wygenerować kilka
wizyt w odstępach min. 30 minutowych. Jedna
wizyta to również kilka wywołań plików.
Podczas badania wzięto pod uwagę kilka wskaźników: ilość wizyt, transfer dzienny, wejściowy i wyjściowy, ilość lokalizacji oraz faktyczne
przeprowadzenie kampanii promocyjnej w dniu
Black Friday 2016.
Wskaźnik wizyt przedstawia ilość unikalnych
wizyt na stronie internetowej. Jeden użytkownik
może wygenerować kilka wizyt w odstępach min.
30 min. Jedna wizyta to również kilka wywołań
plików.
Wskaźnik lokalizacji obrazuje ilość unikalnych
adresów IP, z których wchodzono na stronę WWW.
Jeśli użytkownik posiada łącze ze stałym adresem
IP i w odstępach 30 min. odwiedzi daną stronę
5 razy zostanie to zaliczone jako 5 wizyt oraz
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1 lokalizacja. Zatem, z dużym przybliżeniem
można uznać iż wartość ta odzwierciedla ilość
użytkowników odwiedzających stronę WWW.
W szczególnych przypadkach ilość lokalizacji
może być większa od ilości wizyt np. z gdy naszego serwisu pobierany jest banner na inną
stronę itp. W tym wypadku wizyty nie zostaną
naliczone.
Wskaźnik transferu to ilość danych przesyłana
z serwera oraz do serwera. Do transferu prezentowanego w statystykach wliczany jest tylko ruch
z WWW, czyli wygenerowany przez użytkowników
odwiedzających daną stronę internetową.
Dodatkowymi wskaźnikami są transfer in i out.
Transfer IN przedstawia ilość danych przesyłaną
do serwera np. na drodze komunikacji przeglądarki z serwerem. Natomiast transfer OUT to łączna
ilość danych pobranych ze strony, liczona jako
iloczyn ilości plików z wielkością każdego z nich.

SKLEPY PODZIELONO NA 15 BRANŻ:
BUDOWLANE I NARZĘDZIA 11,4%
INNE 11,8%

DOM 12%

ZEGARKI I BIŻUTERIA 4,2%

DZIECKO 5,6%

SPORT 4,8%
ELEKTRONIKA 3,6%

ODZIEŻ I OBUWIE 22%

GADŻETY I PREZENTY 2,8%

KOSMETYKI I URODA 3,6%
MULTIMEDIA 2%
MOTORYZACJA 4,2%

MEBLE 5,6%
MILITARIA 1,4%
MEDYCZNE 3,6%
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Branże dla których próbki były zbyt małe połączono w kategorię INNE. Zawiera ona m.in.
wyroby tytoniowe, alkohol, żywność, artykuły
biurowe, produkty handmade, oprogramowania,
wędkarstwo, zoologiczne. Wzrost ilości wizyt
w dniu Black Friday w stosunku do średniej
dziennej liczby wizyt w miesiącu listopad 2016
wyniósł 11%. Wysokie wzrosty odnotowały branże: multimedia, sport, gadżety i prezenty. Jednak
największy sukces w naszej próbie odniosła
branża militaryjna, która osiągnęła wzrost ruchu
na poziomie +28,4%.

Wzrosty ruchu na stronie w dniu black
friday z podziałem na branże
budowlane
dom
dziecko
elektronika
gadżety i prezenty
kosmetyki i uroda
meble
medyczne
militaria
motoryzacja
multimedia
odizeż i obuwie
sport
wyroby tytoniowe
zegarki i biżuteria
pozostałe

+13,7%
+12%
+16,7%
-17%
+19,2%
+11%
+3,4%
+6,4%
+28,4%
+2,8%
+25,3%
+12,4%
+18,8%
+2,5%
+12,8%
+14%

Wyniki ogólne nie przekładają się na pojedyncze przypadki. Największy procentowy wzrost
ruchu w dniu Black Friday w stosunku do średniej ilości wizyt dziennie w miesiącu listopad
2016 odnotował sklep z branży budowlanej na
poziomie 110%. Nie zaskakują wysokie wyniki
dla sklepu z gadżetami i prezentami 45%, dla
znanych marek z branży odzieżowej 49% czy
dla sklepu kosmetycznego 40%.
Ciekawostką jest, że sklepy reprezentujące
niszowe branże, które w odpowiedni sposób
przygotowały się do wielkiej wyprzedaży i dotarły ze swoją ofertą do klientów odnotowały
również sukces: sklep rowerowy +44%, sklep
z instrumentami +45%, militaria +53%.
Warto zwrócić uwagę, że 22% sklepów które
wzięło udział w badaniu odnotowało w dniu
Black Friday maksymalną ilość wizyt w miesiącu
listopad 2016. Te sklepy faktycznie zorganizowały kampanię Black Friday i zaoferowało
klientom obniżki. Wykorzystały one ideę wielkiej
wyprzedaży i właśnie wokół niej skupiły swoje
działania marketingowe.
Co ciekawe, w naszym badaniu, branża ELEKTRONIKA odnotowała spadek ruchu. Mniejsze
wzrosty w branżach typu meble, medyczne czy
motoryzacja być może są związane ze zwiększonym zainteresowaniem użytkowników okazjami.
Black Friday to czas długo wyczekiwany przez
użytkowników, którzy za cel stawiają sobie upolowanie konkretnych, wcześniej wypatrzonych
produktów. Akcesoriów medycznych czy motoryzacyjnych nie kupujemy ze względu na okazję,
tylko gdy wyniknie taka potrzeba.
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Różnice dla ecommerce
pomiędzy Dniem Black
Friday a średnią miesięczną
dzienną w listopadzie 2016:
Średnia ilość wizyt dziennie
wzrost o 11%
Średnia ilość lokalizacji
wzrost o 110%
Średnia ilość transferu
wzrost o nawet 149%

35% spośród zanalizowanych sklepów internetowych odnotowała średnio ponad 1000 wizyt
dziennie w listopadzie 2016. Dla tej grupy średni
wzrost wizyt w dniu Black Friday w stosunku do
średniej dziennej w miesiącu wyniósł 16%. W tej
grupie największe wzrosty odnotowały sklepy
z branży militaryjnej, multimediów, odzieżowej,
gadżety i prezenty.
Branżę luksusową potraktowano indywidualnie. W Polsce od wielu lat widać rozwój usług
ekskluzywnych. Według najnowszego raportu
Deloite „Global Powers of Luxury Goods 2017.
The new luxury consumer”. 70% konsumentów
z rynków wschodzących deklaruje, że w przeciągu ostatnich 5 lat podwyższyli swoje wydatki

na towary luksusowe. Klienci wybierając tego
typu towary wciąż preferują sklepy internetowe,
jednak w sieci również odnotowuje się wzrost
zainteresowania tym obszarem. Producenci dynamicznie rozpoczynają budowę swoich pozycji
w e-commerce.

WZROST RUCHU NA PRZYKŁADZIE BRANŻY ODZIEŻOWEJ
średni dzienny ruch w listopadzie

średni dzienny transfer w listopadzie

ruch w dniu black friday

transfer w dniu black friday

+62%

W badaniu osobno przeanalizowano sklepy
z branży luksusowej. Wyniki potwierdzają zwiększone zainteresowanie użytkowników zakupami
droższych produktów. Sklepy z branży luksusowej
odnotowały 30% wzrost wizyt w dniu Black
Friday w stosunku do średniej dziennej w miesiącu listopad 2016 przy 36% wzroście liczby
lokalizacji, z których użytkownicy wchodzili na
strony WWW.

+49%

WZROST RUCHU NA PRZYKŁADZIE BRANŻY MILITARNEJ

WZROST RUCHU NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH

średni dzienny ruch w listopadzie

średni dzienny transfer w listopadzie

średni dzienny ruch w listopadzie

średni dzienny transfer w listopadzie

ruch w dniu black friday

transfer w dniu black friday

ruch w dniu black friday

transfer w dniu black friday

+149%
+53%

+30%
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+30%

Marcin Piwowarczyk
User Experience Strategy Director
Bold Brand Commerce sp. z o.o.

Przygotowując się na dni podwyższonej sprzedaży
każdy e-commerce manager powinien wziąć pod
uwagę kilka istotnych czynników, które mogą znacząco wpłynąć na wzrost negatywnych doświadczeń zakupowych. Z perspektywy projektanta
User Experience wszelkie trudności związane
z np. użytecznością karty produktu, czy kategorii stracą priorytet na rzecz 100% zapewnienia
kupującego, że faktycznie zamówiony produkt
zostanie mu dostarczony. W te pojedyncze dni
bowiem klienci są nastawieni na “polowanie”,
więc kluczowe są dobra cena i pierwszeństwo
w osiągnięciu celu. Nic ich bardziej nie rozczaruje,
aniżeli brak możliwości zrealizowania zlecenia po
złożeniu zamówienia. Drugim istotnym czynnikiem
jest zapewnienie wysokiej dostępności systemu na czas promocji. Piki sprzedażowe zwykle
zbiegają się w niewielkich odstępach czasu, nie

rozkładają się regularnie przez cały dzień trwania
promocji. Występują bardzo często w godzinach
porannych (tuż po pojawieniu się w pracy przez
klientów, w trakcie tak zwanej “porannej prasówki”), jak i pod koniec godzin pracy oraz wieczorem.
To powoduje, że realne spiętrzenie zamówień oraz
liczby sesji następuje w czasie co najwyżej 1/6 dnia.
Oznacza to, że system musi wytrzymać tysiące
sesji jednocześnie i liczbę transakcji generowanych
np. co kilka sekund. Warto pamiętać, że polski
e-commerce może pochwalić się dwucyfrową dynamiką wzrostu, osiągając przychody na poziomie
40 mld zł w 2017, przy czym główna część tego
przychodu jest generowana w ramach wyprzedaży.
To powoduje, że wolumen sprzedaży rok do roku
jest nieporównywalny i trzeba całą infrastrukturę
nierzadko przygotowywać wiele tygodni/miesięcy
wcześniej, aby zapewnić bezproblemowo wysoką
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dostępność systemów. I nie da się tego osiągnąć
poprzez proste zwiększenie liczby serwerów,
gdyż nierzadko problem stanowi zła architektura
systemowa aplikacji e-commerce. Trzecim elementem istotnie wpływającym na doświadczenia
zakupowe jest dobra komunikacja w zespole obsługi klienta. W erze omnichannel klient wybiera
bardzo różne sposoby kontaktu z firmą, może to
być e-mail, telefon, FB Messenger, czy też chat online w sklepie online. W wielu przedsiębiorstwach
poszczególne kanały obsługiwane są przez różne
komórki organizacyjne. Bez sprawnego systemu
CRM prezentującego widok klienta 360 stopni
ta informacja o kliencie jest rozproszona, często
też przy przekazywaniu między poszczególnymi
działami zniekształcana i gubiona.

WYBIERZ ELASTYCZNY SERWER,
KTÓRY ZAPEWNI CI SPOKÓJ
PODCZAS ZWIĘKSZOZNEGO
RUCHU NA STRONIE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
handlowy@kei.pl
801 308 408
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wszystkie prawa zastrzeżone

