Partnerzy

Wydawca

Dla kogo jest ten poradnik?
Użytkownicy sieci pokochali zakupy online. Za
niskie ceny, prostotę i wygodę, oszczędność
czasu, dostępność nawet najdziwniejszych
towarów. Z roku na rok wydają w e-sklepach
i na aukcjach coraz więcej pieniędzy.
Handel internetowy – określany też angielskim
terminem e-commerce – jest obecnie jedną
z najszybciej rozwijających się branż. Tu można
naprawdę dobrze zarobić! W polskiej sieci
działają już tysiące sklepów, a mimo to na tym
perspektywicznym rynku ciągle jest miejsce
dla nowych podmiotów.
Masz firmę, prowadzisz sprzedaż detaliczną?
A może dopiero szukasz pomysłu na swój
własny biznes? Pomyśl, czy nie wejść

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

w e-commerce. I dowiedz się, jak to zrobić
z głową. Po to przygotowaliśmy ten poradnik.
Autorzy publikacji – specjaliści branży
internetowej, praktycy i dziennikarze portali
Interaktywnie.com i Money.pl – radzą, jak
stworzyć dobry, przyjazny użytkownikom
sklep internetowy. Podpowiadają też, jak
skutecznie promować go w sieci: jak
pozyskiwać klientów z Google czy
z porównywarek cen, jak budować wizerunek,
jak wykorzystać potencjał Allegro i Facebooka
do promocji sprzedaży.
Zapraszamy do lektury!
Tomasz Bonek, Marta Smaga

2

Marta Smaga

Tomasz Bonek

Marta Smaga jest kierownikiem

Tomasz Bonek to redaktor naczelny Money.pl oraz prezes zarządu

ds. Rozwoju w Dziale IT i Rozwoju Money.pl

Interaktywnie.com. Od ośmiu lat tworzy i kieruje jedną

i publicystką Interaktywnie.com. W Money.pl

z największych w Polsce redakcji internetowych. Jest także

od kilku lat odpowiada za projekty służące

wykładowcą - praktykiem na studiach dziennikarskich i zakresu

rozwojowi portalu. Była też odpowiedzialna

public relations Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się

za stworzenie serwisów lifestyle - iWoman.pl,

w PR internetowym i dziennikarstwie portalowym. Wśród swoich

MenStream.pl i Platine.pl. Na Uniwersytecie

doświadczeń zawodowych ma - a dziennikarstwem zajmuje się

Wrocławskim oraz w Wyższej Szkole

od 1997 roku - m.in. kierowanie działem ekonomicznym redakcji

Psychologii Społecznej prowadzi zajęcia

dziennika, współtworzenie i współprowadzenie autorskiego

m.in. z dziennikarstwa internetowego i PR

magazynu w TVP, współpracę z działem ekonomicznym

w internecie.

Rzeczpospolitej, z Newsweekiem, Pressem, Pulsem Biznesu.

kierownik ds. rozwoju w Dziale IT
i Rozwoju Money.pl
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redaktor naczelny portalu Money.pl
redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com
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Bold Brand Commerce sp. z o. o.
Adres
Plac Inwalidów 7/11
30-033 Kraków

Dane kontaktowe
office@boldagency.net
www.boldagency.pl
+48 515 166 006

Opis działalności
Realizujemy pełen zakres usług związanych ze strategią, wdrożeniem, promocją
i obsługą sklepu internetowego. Pracujemy w oparciu o model Brand Commerce,
skupiając się na tworzeniu silnej marki sklepu i wyróżników w stosunku do
konkurencji. Posiadamy międzynarodowe doświadczenie we wdrażaniu Magento.
Klienci
Mennica Polska, Skarbiec Mennicy Polskiej, Leroy Merlin, Designique, Dafi,
Pele Sports, Duhan, Faxtel

Media Ambassador
Adres
Ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław

Dane kontaktowe
bok@mediaambassador.pl
www.mediaambassador.pl
+48 71 785 76 65

Opis działalności
Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w budowie e-biznesu: od analitycznego
rozpoznania rynku i kwestii logistycznych przez wdrożenie platform e-commerce aż
po marketing sprzedażowy (Social Media, SEO/SEM, ...).
Najbardziej uznane firmy w Polsce powierzyły nam losy swoich
produktów – dołącz do nich!
Klienci
Answear.com, Atlantic, Bytom S.A., Bayer, Empik, Endo, IBM,
LPP S.A. (Cropp, House), UrbanCity.pl, Wojas S.A.
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Trusted Shops GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
Adres
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Dane kontaktowe
sprzedaz@trustedshops.pl
www.trustedshops.pl
+48 22 462 64 00

Opis działalności
Trusted Shops oferuje znak jakości z gwarancją zwrotu pieniędzy klientowi oraz
system opinii dla sklepów online. Zaufało nam już ponad 12 000 sprzedawców
internetowych. TS zabezpiecza finansowo zakupy klientów, dzięki czemu ich
zaufanie do sklepu rośnie i zwiększa się ich gotowość do zakupów.
Klienci
www.albertus.pl
www.apo-discounter.pl
www.bdsklep.pl
www.bellugio.pl
www.cyfrowe.pl
www.euroflorist.pl
www.motoricus.pl
www.neo24.pl
www.sklep-presto.pl
www.vobis.pl
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Dwie trzecie polskich internautów robi zakupy nie wstając od
komputera. Bo jest szybciej, taniej i wygodniej. Oferta też jest
większa niż w tradycyjnych sklepach. Czy warto uszczknąć choć
kawałek tego tortu dla siebie? Oczywiście! Oto, jak to zrobić.

Czy warto sprzedawać w internecie?
Odpowiedź jest oczywista - warto. Polacy
przekonali się do e-handlu i w ubiegłym roku
- jak wynika z danych Centre For Retail
Research - już 3,1 proc. wszystkich
detalicznych zakupów w Polsce przeniosła
się właśnie do sieci. Obroty sklepów
internetowych w ciągu ostatnich 10 lat
wzrosły w astronomicznym tempie – z około
50 milionów złotych w 2001 do przeszło
7,5 miliarda złotych w roku ubiegłym.

Obroty sklepów internetowych w Polsce
2001

0,05 mld zł

2002

0,15 mld zł

2003

0,33 mld zł

2004

0,98 mld zł

2005

1,3 mld zł

2006

2,0 mld zł

2007

3,5 mld zł

2008

4,5 mld zł

2009

5,3 mld zł

2010

6,0 mld zł

2011

7,5 mld zł

Źródło: SMB, Forrester Research
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Zakupy w internecie są szybkie i wygodne,
a oferta kusząca o tyle, że można tu znaleźć
zdecydowanie większy wybór produktów,
niż w nawet najlepiej zaopatrzonym sklepie
stacjonarnym. To nas - jako
internautów-klientów - przekonuje, by
zamienić sklepowe koszyki na klawiatury
i myszki.
Co skłania internautów do zakupów
w internecie
oszczędność czasu

51 proc.

niższe ceny niż w sklepach stacjonarnych

50 proc.

towary trudne do znalezienia gdzie indziej

45 proc.

promocje, rabaty, konkursy

27 proc.

Źródło: Gemius

Warto podkreślić, że klient polskiego e-sklepu
na tle choćby swoich odpowiedników
w innych krajach naszego regionu oczekuje,
że wyprawa na internetowe zakupy będzie
się wiązać dla niego z dodatkowymi
korzyściami. Co czwarty - jak wynika
z badania przeprowadzonego w ubiegłym
roku przez firmę Gemius - chętniej wybierze
ofertę tego sklepu, który oprócz atrakcyjnego
towaru zaproponuje mu dodatkowo
promocję, rabat, albo udział w konkursie. Dla
porównania, podobne oczekiwania ma
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zaledwie jeden na dziesięciu e-klientów
z Ukrainy, a w Czechach czy na Słowacji taki
argument podało zaledwie - odpowiednio
- 4 i 3 proc. ankietowanych.
To ważna informacja dla tych firm, które
przygodę z internetowym handlem dopiero
planują. Podobnie jak to, jakiego rodzaju
towarów Polacy w internecie szukają
i wkładają najczęściej do wirtualnych
koszyków. Jednym słowem - czym w sieci
handlować najłatwiej. Odpowiedź na tak
zadane pytanie przynosi wykonane na
zlecenie Rzetelnej Firmy badanie Millward
Brown SMG/KRC. Wynika z niego, że
najpopularniejsze produkty to książki
i multimedia, sprzęt RTV i odzież.

Niepotrzebna jest sieć fizycznych placówek
w eksponowanych miejscach, tym samym
- przynajmniej początkowo - nie trzeba
zatrudniać armii pracowników. Większość
rodzimych sklepów to małe, kilkuosobowe
firmy, mieszczące się tak naprawdę
w komputerach swoich właścicieli.
Łatwość założenia takiej działalności i niskie
koszty obsługi - z możliwością wykorzystania
do tego celu darmowego oprogramowania
włącznie - powodują, że chętnych na
uszczknięcie dla siebie choćby niewielkiej
części e-commercowego tortu nieustannie
przybywa. Pod koniec ubiegłego roku
w polskiej sieci działało prawie 11 tysięcy
sklepów. W ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła
więc ponad dwuipółkrotnie.

Co polscy internauci kupują w sieci
książki, filmy, muzyka

54 proc.

sprzęt RTV

41 proc.

odzież

40 proc.

kosmetyki

28 proc.

wakacje

27 proc.

motoryzacja

27 proc.

sprzęt AGD

21 proc.

artykuły luksusowe

11 proc.

produkty spożywcze

6 proc.

Źródło: Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Rzetelnej Firmy

Aby zaistnieć na tym coraz ciaśniejszym
rynku, trzeba mieć ofertę, która będzie
w stanie wytrzymać konkurencję cenową
i przyciągnąć potencjalnych klientów
wartością dodaną. To oczywiście kosztuje.
Jednak z drugiej strony, handel przez internet
wiąże się z niższymi kosztami obsługi sklepu.

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

Sklepy internetowe w Polsce
2007

4,2 tys.

2008

5,8 tys.

2009

7,6 tys.

2010

9,3 tys.

2011

10,8 tys.

Źródło: Sklepy24.pl, Parkiet

Kluczem do sukcesu jest więc znalezienie
w tym gąszczu miejsca dla siebie. O to coraz
trudniej, choć nie jest to niemożliwe. Warto
jednak na bieżąco śledzić profil
internetowego klienta, który wyłania się
z regularnie prowadzonych i publikowanych
badań i analiz. Jak choćby tych dotyczących
struktury wiekowej użytkowników e-sklepów,
o które pokusił się Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wspólnie
z Głównym Urzędem Statystycznym. Wynika
z nich, że na zdecydowanie większe grono
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innowacja

2011

REKLAMA

potencjalnych odbiorców mogą liczyć ci,
którzy dotrą ze swoją ofertą do najmłodszych
grup wiekowych. Prawie połowa Polaków
w wieku 16-34 lata deklaruje bowiem, że
w internecie kupuje.
Odsetek e-klientów w grupach wiekowych
16-24 lata

49,2 proc.

25-34 lata

49,7 proc.

35-44 lata

36,7 proc.

45-54 lata

18,5 proc.

55-64 lata

9,3 proc.

65-74 lata

2,8 proc.

Źródło: GUS, UOKiK

Warto też zwrócić uwagę na różnice
w postrzeganiu zakupów w sieci. Choćby ze
względu na to, czy sprzedajemy produkty
przeznaczone dla kobiet, czy też dedykowane
raczej mężczyznom. Okazuje się bowiem, że
oczekiwania są - w zależności od płci - nieco
inne. Mężczyźni, zdecydowanie wyraźniej niż
kobiety, zwracają uwagę na jakość
produktów. Panie chętniej dadzą się skusić
niższej cenie. Nie zależy im z kolei tak bardzo
na szybkich zakupach, a raczej na
przyjemnym spędzeniu czasu.
Na czym zależy e-klientom
w zależności od płci
kobiety

mężczyźni

najwyższa jakość

13 proc.

20 proc.

oszczędzenie pieniędzy

42 proc.

35 proc.

krótki czas

16 proc.

23 proc.

przyjemne spędzenie czasu

18 proc.

11 proc.
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Źródło: Gemius
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Product Ads
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Nie wolno zapominać też o fakcie, że
internetowi klienci, mając do wyboru tak
wiele sklepów - i wszystkie w zasięgu ręki
przez całą dobę - bezlitośnie potraktują te,
które nie spełniają ich oczekiwań. Toteż
żaden e-sklep nie może sobie pozwolić na
niedoróbki od strony wizerunkowej. To
wygląd i funkcjonalność w dużej mierze
decydują o tym, czy ktoś w wybranym
sklepie internetowym będzie chciał robić
zakupy. W równym stopniu oba te parametry
mogą przyczynić się do sukcesu, jak
i zdecydować o porażce e-commercowego
przedsięwzięcia. Interaktywny Instytut Badań
Rynkowych przepytał polskich e-klientów, co
najbardziej irytuje ich w wirtualnych
sklepach. Oto lista rzeczy, których każdy
szanujący się e-sprzedawca powinien unikać
jak ognia:
Największe problemy podczas zakupów
w internecie

warto włożyć maksymalnie dużo uwagi w to,
by nasz sklep wyglądał atrakcyjne i działał
perfekcyjnie od strony technicznej. To się
przydaje.
Podobnie, jak umożliwienie klientom
wybrania ulubionego sposobu dostawy
towaru i metody płatności. Również pod tym
względem klienci e-sklepów są wybredni
i mają swoje przyzwyczajenia, do których
zdecydowanie warto się dostosować.
Wysyłka zakupów pocztą, przesyłką
kurierską czy możliwość odbioru osobistego
- to standard. Dobrze więc zaproponować
każdą z tych opcji. Podobnie rzecz ma się
z płatnościami. Najpopularniejsze
- przedpłata na konto czy przesyłka
pobraniowa - to dziś za mało. Większość
konkurentów - jak wynika z analiz Gemiusa
- jest już zdecydowanie dalej. Lepiej od nich
nie odstawać.

brak lub niska jakość fotografii

50 proc.

problem ze znalezieniem szczegółowych
informacji o produkcie

38 proc.

niedziałająca lub źle działająca
wyszukiwarka

23 proc.

brak informacji o bezpieczeństwie danych

22 proc.

trudności z odnalezieniem kosztów
przesyłki

19 proc.

nietypowe rozwiązania w składaniu
zamówienia i zakupu

13 proc.

Źródło: Gemius i Okazje.info

problemy z zalogowaniem do systemu

10 proc.

O handlowy potencjał sklepu - kiedy już
powstanie - warto zadbać na wszelkie
możliwe sposoby. Pierwszym i najbardziej
oczywistym jest reklama. Internet daje pod
tym względem wiele możliwości,
dostosowanych do zasobności portfela
i budżetu na promocję.

Źródło: Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Każde z takich niedopatrzeń i niedociągnięć
oznaczać będzie utratę pewnej grupy
potencjalnych klientów, co z kolei przekłada
się bezpośrednio na mniejsze obroty. Toteż

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

Metody płatności w polskich
sklepach internetowych
przelew na konto - przedpłata

93 proc.

płatność za pobraniem

91 proc.

serwis płatności (DotPay, PayPal itp.)

74 proc.

przelew na konto, na podstawie faktury

70 proc.

karta kredytowa/e-karta

57 proc.
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Na początek najlepszym chyba rozwiązaniem
będzie SEM, czyli reklama w wynikach
wyszukiwania. Nie wymaga wielkich
nakładów, a przy tym jest wyjątkowo
skuteczna. Nic dziwnego, skoro powiązane
tematycznie oferty reklamodawców pojawiają
się przy wynikach zapytania, które
użytkownik wpisał w pole wyszukiwarki. Jest
więc znacznie większa szansa, że przejdzie
na polecaną stronę, skoro dotyczy podobnej
tematyki. Zaletą SEM jest to, że nie płaci się tu
za wyświetlenie reklamy, a dopiero za
kliknięcie w nią przez internautę. Stawki
najczęściej liczone są w groszach. Choć
wszystko zależy od konkurencji w danej
dziedzinie i zdarzyć się mogą branże i słowa
kluczowe, gdzie wydać trzeba wielokrotnie
więcej.
Jest jednak kilka innych, niezależnych od
reklamy sposobów, by dotrzeć do
potencjalnych kupujących. Dobrym
pomysłem jest pojawienie się z własną ofertą
w porównywarkach cen. Tam internauci,
którzy zdecydowani są na zakup
konkretnego produktu, porównują jego ceny
w wielu e-sklepach jednocześnie. Atrakcyjna
oferta daje szansę na dodatkową promocję
sklepu i - rzecz jasna - więcej sprzedanego
towaru. Potencjał porównywarek jest niemały.
Największe z nich co miesiąc odwiedza

Największe porównywarki cen
w polskim internecie

nawet 2-3 miliony internautów. Korzysta
z nich dziś w sumie 60 proc. polskich
użytkowników sieci.
Ponieważ każda z porównywarek cen ma
funkcjonalność polegającą na możliwości
oceniania i opiniowana internetowych
sklepów, warto w nich zaistnieć również
i z tego względu. Dobra opinia na rynku to
niesłychanie ważna kwestia, która w wielu
przypadkach może okazać się nawet
istotniejsza od najniższej ceny. Dzięki temu
sklep może wyrobić sobie markę. Certyfikaty
porównywarek czy też systemów opinii, jak
choćby Opineo.pl, są - jak pokazują badania
- brane pod uwagę przy wyborze sklepu,
w którym ostatecznie złoży się zamówienie.
Warto też zastanowić się nad pojawieniem się
w serwisach zakupów grupowych. Co
prawda tutaj - w takich serwisach jak
Groupon, Citeam, Gruper czy MyDeal
- e-sklepy nie są głównymi dostawcami ofert,
jednak i one mogą powalczyć o klientów
i zaprezentować na przykład unikalne
produkty, jeśli takie posiadają w ofercie.
Za to bez wątpienia pomysłem, który należy
obowiązkowo wziąć pod uwagę - zwłaszcza
na początku przygody z e-handlem - jest
pojawienie się w serwisach aukcyjnych. To
od wielu lat w polskim e-commerce jest kanał
zdecydowanie popularniejszy niż tradycyjnie
rozumiane sklepy internetowe.

Ceneo.pl
Nokaut.pl

Gdzie Polacy robią internetowe zakupy

Okazje.info

aukcje internetowe

80 proc.

Skapiec.pl

sklepy internetowe

68 proc.

Źródło: Megapanel, kwiecień 2012

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

Źródło: Gemius

12

Rozdział 1

Handluj w internecie. Twoi klienci już tu są!

Polska jest pod tym względem specyficznym
rynkiem w skali całej Europy. Tylko nad Wisłą
internetowe aukcje tak wyraźnie dominują
nad e-sklepami. Dla porównania, odsetek
internautów kupujących na aukcjach u
naszych sąsiadów jest nieporównywalnie
niższy. W Czechach sięga 40 proc., na
Ukrainie 23 proc., a na Słowacji ledwie 20
proc. Nic zatem dziwnego, że sklepy
internetowe również pojawiają się na takich
portalach jak Allegro czy Ebay. Tym bardziej,
że platformy te oferują narzędzia dedykowane
sklepom właśnie i pozwalają na
sprzedawanie produktów nie tylko na
zasadach licytacji, ale również za określoną
kwotę, jak w "zwykłym" sklepie.
Jednocześnie są przy tym skuteczniejsze.

Popularność i skuteczność
polskiego e-commerce
odwiedziny

zakupy

aukcje

64 proc.

37 proc.

e-sklepy

50 proc.

28 proc.

ogłoszenia

23 proc.

8 proc.

zakupy grupowe

17proc.

7 proc.

Źródło: TNS OBOP, październik 2011

Również w przypadku aukcji działa system
opiniowania sprzedawcy. Toteż - podobnie
jak w przypadku porównywarek cen i każdej
innej formie handlu również - o klienta trzeba
dbać. O każdego. Bo żelazną zasadą jest to,
że nawet jeden niezadowolony klient potrafi
zachwiać opinią budowaną przez długi czas.
A w internecie ma do tego zdecydowanie
więcej możliwości.
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Bez ogromnego budżetu i profesjonalnej kadry nie ma co liczyć
na szybkie zarobki w e-biznesie. Jakiekolwiek profity zaczną się
bowiem najpewniej najwcześniej za pół roku. Wtedy też okaże się,
czy ten pomysł na biznes ma sens. Wcześniej trzeba jednak
dobrze zacząć, najlepiej od wyboru platformy do e-commerce.

Rozwiązania dedykowane
Przyszły właściciel sklepu internetowego
może udać się do firmy programistycznej
i zlecić jej wykonanie dedykowanego
systemu. To będzie prawdopodobnie jego
jedyne zadanie, resztą bowiem zajmą się
informatycy. Właściciel będzie musiał skupić
się przede wszystkim na dokładnym opisaniu
swoich oczekiwań co do systemu.
Ten, oprócz absolutnie niezbędnych funkcji
oraz autorskiego designu, może zaspokajać
zupełnie unikalne potrzeby. Wszystko jest
jedynie kwestią budżetu, z jakim właściciel
sklepu udaje się do programistów. Klient takiej
firmy może poprosić na przykład o integrację
platformy z własnym systemem
informatycznym, jeśli już taki posiada,
o skomplikowany sposób wyliczania cen lub
mechanizm zarządzania procesami
logistycznymi w firmie. W przypadku dużej
bazy produktów, może też zamówić
automatyczne dodawanie i aktualizowanie
produktów z pliku od hurtowni.
Koszty dedykowanego systemu rosną razem
z liczbą unikalnych funkcji, jednak za w pełni
działający sklep oraz kilka mechanizmów
trzeba będzie prawdopodobnie zapłacić
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przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych. To
spory wydatek jak na początkującego
e-biznesmana, dlatego na dedykowane
rozwiązania decydują się raczej nieco
większe sklepy.
W tym przypadku nie ma jednak górnej
granicy ceny, a wszystkie opłaty są ustalane
najczęściej indywidualnie. Koszt może
wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.
W tym budżecie klient otrzyma analizę
procesów biznesowych firmy, testy
użyteczności i funkcjonalności, analizę
potrzeb klientów, kompletny projekt graficzny
oraz pełne wdrożenie platformy, obejmujące
konfigurację serwerów, uruchomienie i dalszą
opiekę techniczną.
Największe koszty generuje odejście od
wytyczonych już standardów lub schematów.
Firma informatyczna zażyczy sobie mniej
pieniędzy za usługę, którą sprzedaje kilka
razy w miesiącu, wprowadzając jedynie
niewielkie modyfikacje w poszczególnych
zleceniach. Dlatego dokładne określenie
jednej ceny za system dedykowany nie jest
możliwe.
Po zakupie takiej usługi, właściciel sklepu
internetowego powinien w przyszłości mieć
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Jak stworzyć sklep internetowy i ile to kosztuje?
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łatwiej. Firmy informatyczne oferują
najczęściej w pakiecie serwis techniczny,
gwarancję na działanie programu i wszelką
niezbędną pomoc. Jest tu jednak pewien
haczyk – wynajmując firmę programistyczną
trzeba się liczyć, że przez następne kilka lat
będzie się od niej uzależnionym. Informatycy
„utrudnią” wprowadzenie czegokolwiek na
własną rękę, przez co kontakt z nimi będzie
wyjątkowo częsty. Czasem niestety też drogi.

Profesjonaliści na godziny.
Są tańsi
Co, jeśli przyszły właściciel sklepu nie
dysponuje tak dużym budżetem? Pozostaje
skorzystać z rozwiązań standaryzowanych,
czyli płatnych platform sklepowych.
Otrzymuje wtedy przede wszystkim licencję
na użytkowanie systemu. Koszt zakupu
licencji oraz podstawowej opieki waha się
nawet od 400 złotych do kilku tysięcy.
Właściciel pozostałe wymogi musi jednak
spełnić samemu. Chodzi tu przede
wszystkim o wykup miejsca na serwerze
oraz domeny w jednej z firm hostingowych.
Ich koszt to w przypadku niewielkich
sklepów około 300 złotych za roczny
abonament na serwer (pamiętajmy, że
koszt ten zależy od skali ruchu na witrynie)
oraz około 10 złotych za domenę na ten
sam okres.
Klient nie jest jednak pozostawiony zupełnie
samemu. W ramach umowy licencyjnej na
system e-commerce, otrzymuje
kilkumiesięczny pakiet pomocy technicznej,
dostęp do serwisu, w którym można zgłosić
swój problem techniczny oraz potrzebę
aktualizacji programu.
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Zadbaj o grafikę
Firmy sprzedające systemy e-commerce
udostępniają zazwyczaj w komplecie prosty
szablon graficzny. Użytkownik ma niewielką
możliwość jego modyfikacji, która zwykle
polega na dobraniu kolorów, układu strony
lub niektórych właściwości i funkcji. Innymi
słowy, sklep wygląda jak setki innych - i przez
to może nie wzbudzać zaufania. Co więcej,
nie ma własnego logo – właściciel sklepu
musi je zrobić na własną rękę.
Stworzenie szaty graficznej dla sklepu
internetowego wymaga jednak czegoś więcej
niż tylko ponadprzeciętnych umiejętności
posługiwania się programem graficznym.
Oprócz zmysłu artystycznego trzeba też
wiedzieć, jak pociąć grafikę, czyli dostosować
ją do wymogów systemu. Twórca będzie
musiał się wykazać bardzo dobrą
znajomością języka HTML oraz CSS przy
wdrożeniu layoutu.
Nieco łatwiejszym i szybszym sposobem
– choć oczywiście bardziej kosztownym
– jest wynajęcie grafika i kodera HTML.
Zewnętrzna firma lub specjalista wykona
unikatowy projekt, którego założenia ustali
właściciel sklepu. Sprawa w tym wypadku
jest zdecydowanie tańsza, aniżeli zakup
dedykowanego systemu sklepowego.
Ceny zaczynają się od kilku tysięcy złotych,
a ich wzrost uzależniony jest raczej od
umiejętności i doświadczenia grafika, aniżeli
specjalnych wymagań zleceniodawcy.
Trzeba się niestety liczyć z tym, że niektóre
rozwiązania graficzne mogą wymagać zmian
w strukturze zakupionego systemu. Dlatego
przed inwestycją należy się upewnić, czy
licencja pozwala na wykonywanie
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dowolnych zmian oraz czy źródła sklepu są
w ogóle dostępne. Zwłaszcza te tańsze
platformy sklepowe szyfrują pliki, przez co
informatyk ma podwójną robotę. Nie może
bowiem wprowadzać własnych rozwiązań do
gotowego kodu, tylko musi go w dużej mierze
tworzyć od nowa. A to wymaga sporo czasu
i sporych umiejętności kodera, nie mówiąc
już o tym, że czasem integracja własnego
rozwiązania do mechanizmu sklepu jest
zwyczajnie niemożliwa.

Weź w abonamencie.
To na początek taniej
Wszystkie te wydatki sprawiają, że na
rozpoczęcie e-biznesu z prawdziwego
zdarzenia w tym modelu trzeba przygotować
kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli to
jednak dla początkującego przedsiębiorcy za
duży wydatek, szczególnie kiedy nie ma
pewności, kiedy (i czy w ogóle) sklep stanie
się rentowny, warto skorzystać z innej opcji
zakupienia licencji. Niektóre firmy oferują
możliwość wykupienia abonamentu. Opłatę
wnosi się co miesiąc i stanowi ona jedynie
ułamek licencji dożywotniej.
Sklepy na abonament są w 90 procentach
przypadków oparte o ten sam program, który
można otrzymać na pełnej, dożywotniej
licencji. Twórcy takich platform również
obsługują serwisowanie i wsparcie
techniczne, w dodatku automatycznie
aktualizują oprogramowanie. W komplecie
często można zamówić miejsce na serwerze
oraz domenę.
Koniecznie trzeba jednak zwrócić uwagę, czy
abonament przez najbliższy czas będzie
nadal kosztował tyle samo. Może się bowiem
okazać, że firma poda wyłącznie cenę za
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pierwszy, promocyjny okres. Podobnie jest
w przypadku rezerwacji serwera, praktyką
niektórych firm hostingowych jest podawanie
ceny jedynie za pierwsze pół roku i tylko dla
nowego klienta. Z czasem opłata może być
kilkukrotnie wyższa.

web design
usability

Podzielisz się swoją marżą?
Ostatnia forma opłaty za sklep internetowy
nie wymaga zapłaty ani za licencję na
program, ani zapłaty miesięcznego
abonamentu. Zamiast tego właściciel sklepu
płaci wyłącznie prowizję od tego, ile sprzeda.
Często do tego trzeba doliczyć niewielką
opłatę startową. Przed zakupem tego typu
usługi trzeba jednak zwrócić uwagę, czy
wszystkie mechanizmy i funkcjonalności
sklepu są dostępne w takim sposobie
płatności.
Ten model płatności z pewnością
przeznaczony jest dla najmniej zamożnych
e-biznesmenów. Inwestycja nie jest duża,
jednak i korzyści z takiej platformy są
ograniczone. Warto jednak skorzystać z usług
firmy, która umożliwia taki sposób płatności.
Dzięki temu właściciel sklepu nie zaryzykuje
zbyt wiele pieniędzy w przypadku plajty,
a jeśli z czasem zacznie zarabiać coraz
więcej, będzie mógł przenieść się w dowolny
inny model licencjonowania.
Dedykowane rozwiązania oraz gotowe
licencje nie są pozbawione wad.
W przypadku tych drugich trzeba się liczyć
z faktem, że ewentualne problemy techniczne
będzie trudniej rozwiązywać. Poradzenie
sobie z problemem będzie też
najprawdopodobniej wymagało więcej czasu.
Z drugiej strony zakup dedykowanego
rozwiązania wymaga zaangażowania

sklepy
internetowe
aplikacje
mobilne

marketing
eCommerce

facebook

internet software house
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sporych pieniędzy i wiąże właściciela
sklepu z konkretną firmą programistyczną.
Ciężko w takim wypadku później zmienić
system.

Możesz nie płacić, ale
musisz umieć
Warto wspomnieć o systemach e-commerce
absolutnie darmowych. W internecie
dostępne są rozwiązania typu open source,
gdzie ceną pobrania jest co najwyżej
konieczność rejestracji w systemie lub
zgoda na otrzymywanie materiałów
reklamowych. To najczęściej platformy
z gotowymi modułami do pobrania,
rozwijane przez rzesze internautów.
W tym wypadku jesteśmy już zupełnie
pozostawieni sami sobie. Żaden twórca
modułu prawdopodobnie nie zdecyduje się
udzielić informacji, dlaczego jego rozwiązanie
nie działa. Dlatego ten model przeznaczony
jest dla najbardziej zaawansowanych
użytkowników. Najlepiej po porządnym kursie
programowania i pisania stron w HTML-u.
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Do jego wad należy niestety integracja
z innymi systemami. Sklep internetowy to
nie samotna wyspa i musi być połączony
z platformą płatności, zewnętrznym
dostawcą asortymentu lub portalem
społecznościowym. W przypadku tych
najbardziej popularnych integracji,
w internecie krąży mnóstwo gotowych
rozwiązań, które należy tylko w prosty
sposób zaimplementować. Jeśli jednak
zdecydujemy się na usługi mniej znanej
(i przez co być może tańszej) firmy
obsługującej płatności, moduły trzeba
będzie pisać samemu lub wynająć w tym
celu informatyka.
Jeśli więc już decydujemy się na darmowy
system sklepu, należy zastanowić się nad
wyborem tych najpopularniejszych, do
których w przyszłości będzie można
znaleźć jak najwięcej darmowych
modułów. Do nich można zaliczyć na
przykład system Drupal. Opcję
sprzedawania w sieci umożliwiają też
popularne mechanizmy blogowe, na
przykład Wordpress lub Joomla!.
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Darmowy szablon dla sklepu internetowego jest jak strzał
w kolano. Stworzenie autorskiej strony bez pomysłu
i podstawowej wiedzy może okazać się jednak jeszcze gorsze.
Prezentujemy krok po kroku, jak zaprojektować użyteczną
witrynę sprzedażową.

Strukturę sklepu internetowego można
podzielić na pięć głównych części. W sporym
uproszczeniu, składają się na nią: strona
główna, wyszukiwarka, katalog produktów,
strona produktu oraz koszyk. Każda z nich
jest równie ważna i trzeba się przygotować,
że internauta przeklika się przez nie wszystkie.
Kiepski wygląd lub działanie którejkolwiek
z nich może zakończyć się opuszczeniem
strony sklepu.

Strona główna – podstawa
to zaufanie
Wygląd wizytówki serwisu e-commerce
właściwie można zbudować tak samo jak
inną, tradycyjną stronę główną zwykłego
portalu internetowego. Sprzedawanie ubrań,
naczyń lub sprzętu RTV w gruncie rzeczy nie
różni się od sprzedawania informacji. E-klient
na stronie głównej sklepu powinien znaleźć
przede wszystkim logo i nazwę serwisu.
Twórca sklepu internetowego na każdym
etapie projektowania musi pamiętać, że robi tę
stronę przede wszystkim po to, żeby sprzedać
– i to jak najwięcej.
Dlatego wyjątkowo ważne jest stworzenie
pierwszego wrażenia, najlepiej za pomocą
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Największe problemy podczas zakupów
w internecie
brak lub niska jakość fotografii

50 proc.

problem ze znalezieniem szczegółowych
informacji o produkcie

38 proc.

niedziałająca lub źle działająca
wyszukiwarka

23 proc.

brak informacji o bezpieczeństwie danych

22 proc.

trudności z odnalezieniem kosztów
przesyłki

19 proc.

nietypowe rozwiązania w składaniu
zamówienia i zakupu

13 proc.

problemy z zalogowaniem do systemu

10 proc.

Źródło: TNS OBOP, październik 2011

kolorystyki strony. Niedopuszczalna jest
sprzedaż tanich materiałów biurowych lub
ubrań na wagę w czarno-srebrnym serwisie.
Te kolory zdecydowanie lepiej sprawdzą się
w sklepie z ekskluzywnym sprzętem audio
do samochodów. I tak:
- Niebieski kojarzy się z pokojem, chłodem
i żelazną logiką. Bardzo uniwersalny i modny
kolor, może być wykorzystany do większości
serwisów. Niektóre jego odcienie mogą
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- Czerwony to kolor miłości, pasji, energii
i ciepła. Jego najbardziej nasycona wersja
raczej rzadko pojawia się w dominujących
kolorach, częściej wykorzystywany do
podkreślenia okazji bądź promocji.
U niektórych internautów może wywołać
skojarzenia z wojną, rewolucją lub złością.
- Zielony to kolor natury, środowiska
i młodości. Będzie dobrze odebrany przez
klientów sklepów z kosmetykami lub zdrową
żywnością. Nadmiar zieleni może jednak
być zgubny, bowiem niektórym może
kojarzyć się z trucizną. Niektóre badania
wskazują też, że to jeden z kolorów
chciwości.
- Żółty kojarzy się ze szczęściem i mądrością.
Niektóre jego odcienie mogą wywołać
skojarzenia z zazdrością lub tchórzostwem.
- Pomarańczowy to kolor związany
z kreatywnością i energią. Często spotykany
w designie sklepów z nietypowym lub
rzadkim asortymentem. W zbyt dużej dawce
może być męczący.
- Fioletowy: kolor kojarzony z bogactwem,
mądrością, a nawet mistycyzmem. Z różnych
przyczyn spotykany na stronach księgarni,
kin lub bibliotek. Może być kojarzony
z okrucieństwem.
- Czarny: mocny kolor, kojarzy się
z autorytetem, tajemnicą, elegancją
i drogością. Spotykany raczej w sklepach
z drogim asortymentem, może pojawić się też
w internetowych salonach motoryzacyjnych.
Niektórym kojarzy się ze złem i pustką.

REKLAMA

jednak wywołać skojarzenia z zimnem
i apatią.
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Jego odwrotność to biel. Podczas
projektowania strony internetowej to
najważniejszy kolor, bowiem najczęściej
stanowi dopełnienie wszystkich treści na
stronie. Sam w sobie kojarzy się
z doskonałością i lekkością. Jest to też kolor
zupełnie neutralny, pasuje do każdego typu
produktu. Najlepszym przykładem jest
branża jubilerska, która najczęściej
wykorzystuje kolory czerń i właśnie biel.
Dobry dobór koloru jest wyjątkowo ważny,
bowiem najlepsi projektanci stron od lat
odchodzą od skomplikowanych form
graficznych. Najważniejsze jest dobre tło
oraz wysokiej jakości fotografia. Co prawda
od czasu do czasu pojawiają się prawdziwe
rysownicze dzieła sztuki, jednak należą one
do rzadkości – tak wykonane strony oferują
najczęściej nietypowy asortyment.

W ogromnej większości na stronach
głównych e-sklepów największych marek
dominuje prostota oraz wysoka jakość
prezentacji materiałów. Internauci wymagają
od sklepu internetowego stu procent
bezpieczeństwa i pewności – nie widzą
wszak człowieka, tylko stronę internetową.
Dlatego tak ważne są zdjęcia, najlepiej
autorskie i maksymalnie wysokiej jakości.
Dobre zdjęcia i odpowiednio dobrany kolor to
jednak tylko połowa sukcesu. Ważne jest też
umiejscowienie elementów na stronie
głównej. Coraz częściej ich twórcy decydują
się na tak zwany układ korporacyjny, czyli
taki, który nie przewiduje miejsca na
prezentację poszczególnych produktów. To
najczęściej sporej wielkości zdjęcie
z przedstawioną na nim promocją,
przenoszące zazwyczaj już do konkretnego
produktu.

Co wpływa na decyzję o zakupie
w sklepie internetowym
precyzyjne informacje o cenie i dostawie

95,5 proc.

budzący zaufanie wygląd strony

76,5 proc.

interesujący produkt na stronie głównej

70,8 proc.

strona atrakcyjna graficznie

66,7 proc.

informacja o całkowitych kosztach
zakupów

59,1 proc.

skuteczna i funkcjonalna wyszukiwarka

48,2 proc.

polityka prywatności

45,5 proc.

obsługa online - czat, komunikator etc.

40,9 proc.

polityka prywatności

32,5 proc.

integracja z mediami społecznościowymi

22,7 proc.

Źródło: Oneupweb, Revolutionizing Website Design:
The New Rules of Usability
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Z takiego układu korzysta serwis
Heppin.com, zwycięzca Rankingu Sklepów
Internetowych 2011 Money.pl i Gazety
Wyborczej w kategorii Moda, dawny sklep
intymnie.com. Twórcy sklepu podzielili stronę
główną na kilka dużych zdjęć, na których
informacja o cenie lub ofercie zajmuje jedynie
niewielką część przestrzeni.
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Co jednak ważne, internauta cały czas ma
świadomość, że nie wszedł na stronę
korporacyjną, tylko do sklepu internetowego.
Na wszystkich podstronach w górnym
prawym roku widnieje koszyk i wartość
całego zamówienia, co rusz pojawiają się
informacje o cenach i najnowszych
promocjach.
Nieco inaczej przestrzeń wykorzystał serwis
Komputronik.pl, zwycięzca kategorii
Elektronika i AGD. Twórcy utworzyli bardzo
rozbudowany pasek z kategoriami, który po
najechaniu kursorem rozwija się w kolejne
działy. Tuż pod nim znajduje się uproszczona
wersja wyszukiwarki, która zaspokoi potrzeby
większości klientów bez konieczności
wchodzenia do widoku zaawansowanego.

Pod rozbudowanym paskiem menu twórcy
umieścili baner, który rotuje kilka najlepszych
ofert w sklepie. To bardzo popularne
rozwiązanie, które w dodatku pozwala
uatrakcyjnić graficznie stronę główną.
W innych wersjach można w tym miejscu
znaleźć krótkie filmiki flash. To bardzo
widowiskowy sposób prezentacji produktu,
trzeba jednak pamiętać o wadach tego
rozwiązania. Animacja spowolni działalnie
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starszego komputera, jest trudniejsza – przez
co droższa – do wykonania, a użytkownik
może w ostateczności wcale jej nie zobaczyć.
Wystarczy, że zainstaluje w przeglądarce
wtyczkę blokującą animowane elementy.
Poniżej twórcy strony zdecydowali się na
umieszczenie wybranych ofert i produktów.
Co ciekawe, w przypadku niektórych kolumn,
ukryli ich ceny. Interesującym rozwiązaniem
jest też sposób prezentacji promocji
czasowych. Na stronie bije licznik, jak długo
oferta będzie obowiązywała.

Strona produktu najważniejszym
elementem sklepu?
Po wyborze kategorii internauta przechodzi
do równie ważnego elementu serwisu co
strona główna - strony produktu. Przy jej
projektowaniu należy pamiętać, że jeśli
internauta nie znajdzie interesującej go
informacji w ciągu 30 sekund, przejdzie do
sklepu konkurencji. Dlatego ten element musi
nie tylko być atrakcyjny wizualnie, ale też
pełen wszystkich informacji.
Pozycjonowanie sklepów internetowych
– czyli tworzenie ich w taki sposób, aby
wyświetlały się jak najwyżej
w wyszukiwarkach – jest trudne i kosztowne,
dlatego trzeba zadbać o solidne podstawy.
Strona produktu musi koniecznie mieć
w adresie URL dokładną nazwę przedmiotu.
Dzięki temu właściciel sklepu będzie miał
większą szansę na obecność w wynikach
wyszukiwania Google.
Niezbędnym elementem jest też nazwa
produktu, w kodzie strony koniecznie
umieszczona w znaczniku <h1> - to również
zabieg pozycjonerski. Mechanizm Google
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nadaje informacjom umieszczonym w tym
znaczniku bardzo wysoką wagę. Nie można
go jednak wykorzystywać do wszystkiego,
bowiem jego wartość spadnie. Dlatego
producenta produktu należy umieścić
w niższych znacznikach – na przykład <h2>.
Na stronie nazwa producenta powinna być
podlinkowana w taki sposób, by internauta po
kliknięciu został przekierowany do strony
zbierającej wszystkie produkty danej firmy.
Pod nazwą produktu niezbędny jest jego
opis. O ile to możliwe, powinien być jak
najbardziej unikalny i naszpikowany słowami
kluczowymi, które pomogą odnaleźć produkt.
W większych sklepach jest to trudne. Bywa
więc, że ich twórcy tworzą specjalne
mechanizmy pobierające i aktualizujące bazę
produktów, która zawiera w sobie już
wszystkie informacje. Warto jednak skupić się
na opisach produktów kluczowych, na które
sklep ma wyjątkowe promocje, lub takich,
których inne sklepy nie mają w ofercie.
Strona produktu powinna być też nieco
ubarwiona przekazem reklamowym. Warto
przy jej tworzeniu skorzystać z trików, które
nie pozwolą internaucie nie kupić wybranego
produktu. Istotnym elementem jest cena, są
jednak dwie szkoły jej prezentacji. Jedna uczy
ukazywania jej w absolutnie najzwyklejszy
sposób. Zbyt duży font może okazać się
zgubny, bowiem internauta może go skojarzyć
z zawyżoną ceną. Dlatego forma jej prezentacji
powinna być skromna i nie może odbiegać od
innych elementów strony. Drugi sposób
prezentacji ceny proponuje coś niemal
zupełnie odmiennego. Kwota, jaką internauta
ma zapłacić za produkt jest wyjątkową okazją,
dlatego trzeba jak najbardziej ją
wyeksponować. A już najlepiej, jeśli
w dodatku świeci na żółto lub czerwono.
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Który z tych sposobów jest lepszy? Prawda
zawsze leży pośrodku, dlatego może należy
utworzyć dwa różne style. Jeden dla
normalnej, nieco mniej atrakcyjnej ceny. Jeśli
jednak właściciel sklepu wynegocjuje ze
swoim dostawcą rabat, wtedy należałoby
skorzystać raczej z tego drugiego sposobu.
Połączenie może mieć jednak dosyć istotną
wadę. Po pewnym czasie klient może
spostrzec, że oferta pisana małym fontem nie
należy do najbardziej intratnych. Wybór
sposobu zależy więc od twórcy sklepu
i sprzedawanego asortymentu.

Na większy rozmiar czcionki zdecydowała się
księgarnia internetowa Gandalf.com.pl,
zwycięzca Rankingu Sklepów Internetowych
2011 Money.pl i Gazety Wyborczej
w kategorii Kultura i Rozrywka. Informacja
o cenie jest tu całkiem spora i wyświetla się
w kolorze niebieskim. Oprócz tego, sklep
podaje wiadomość, że książkę można dostać
o kilkanaście procent taniej niż u konkurencji.
Warto też zwrócić uwagę na przekreśloną
cenę rynkową.
Strona produktu na Gandalf.com.pl jest też
zintegrowana z mediami społecznościowymi.
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Użytkownicy mogą polubić dany produkt,
napisać do niego komentarz lub udostępnić
na swoim profilu. Oprócz tego serwis zachęca
do napisania recenzji. To ważne, bowiem
ponad 40 proc. klientów deklaruje, że opinia
innego użytkownika skłania go do zakupu,
z kolei w przypadku prawie 23 proc.
o zakupie decyduje integracja z mediami
społecznościowymi, wynika z badania
Oneupweb, Revolutionizing Website Design:
The New Rules of Usability.
Wpływ recenzentów i blogerów na decyzje
zakupowe internautów rośnie. Produkty
i marki polecać powinni jednak głównie
zawodowcy tej branży. Warto pomyśleć
o zatrudnieniu osoby do tworzenia recenzji,
bowiem około 29 proc. piszących
internautów w zeszłym roku zasugerowało się
innym blogiem, wynika z badania State of the
Blogosphere. W tym roku będzie to już
68 proc.
A jak o markach piszą internauci? 38 proc.
swoje wpisy poświęca firmom, o których
chce powiedzieć, że je kocha lub nienawidzi.
Z kolei 34 proc. badanych pisze raczej
recenzje usług wybranego przedsiębiorstwa.
Co istotne, częściej o firmach i ich produktach
piszą zawodowi, zarobkujący blogerzy, niż ich
koledzy - hobbyści. Dlatego coraz więcej
przedsiębiorstw skupia się na relacjach
z autorami tekstów.

Żyłka nie może się urwać,
czyli jak stworzyć koszyk
Ostatnią – równie ważną jak strona produktu
– jest strona z koszykiem. Pojawia się
dopiero wtedy, kiedy klient kliknie
w odpowiedni przycisk oznaczający chęć
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zakupu. Ta strona musi zawierać wszystkie
niezbędne informacje o produkcie i kosztach
zamówienia. Internauta powinien mieć
możliwość bardzo łatwej edycji koszyka
zamówień, w tym także usuwania z niego
uprzednio dodanych pozycji.
Koszyk, a następnie system składania
zamówienia, powinny być najprostszymi
elementami na stronie. Tuż przed płatnością
internauta ma największe skłonności do
zrezygnowania z zakupu, warto więc
oszczędzić mu niepotrzebnych działań.
Największym błędem jest konieczność
rejestracji w serwisie. Ta opcja powinna się
znaleźć w możliwościach serwisu, jednak nie
może być obligatoryjna.

Tak robi między innymi serwis
sklep-presto.pl, zwycięzca kategorii Sklepy
specjalistyczne. Użytkownik może dokonać
zamówienia bez wysyłania dziesiątek maili
koniecznych do rejestracji. Proces zakupu
jest tu odchudzony do granic możliwości. Co
ważne, internauta nie widzi wszystkich
ustawień na jednej stronie, taki widok
prawdopodobnie by go skutecznie odstraszył
od zakupu. Serwis przeprowadza internautę
przez proces zakupu krok po kroku.
Twórcy nawet największych sklepów
zapominają o przywiązaniu internauty do
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jego koszyka. Zdarzają się bowiem sytuacje,
kiedy klient chce dokonać sporego zakupu,
wkłada do koszyka kilka czy kilkanaście
różnych produktów, a następnie opuszcza
sklep bez sfinalizowania zamówienia. Kiedy
wraca do niego po jakimś czasie, na przykład
następnego dnia, koszyk na powrót jest
pusty. To duży błąd, który może skłonić
internautę do skorzystania z usług
konkurencji.
Niektóre serwisy umieszczają przechowalnie
lub inne funkcje zapamiętywania. Ale to
najczęściej nie rozwiązuje sprawy. Dlatego
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warto uczyć się od najlepszych – na przykład
Amazon.com przechowuje zawartość koszyka
na stałe. Z serwisu korzystają osoby, które
kompletują produkty przez cały miesiąc
i dopiero wtedy decydują się na wysyłkę.
Robienie tego za każdym razem od nowa
mogłoby porządnie zdenerwować internautów.
Statystyki z kolei mówią, że internauta
dokonuje zakupu dopiero przy drugiej, trzeciej
wizycie w sklepie. Warto więc oferować mu na
przykład wysłanie maila z informacją, że
produkt ma teraz niższą cenę lub pojawił się
jego następca.
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Prowadząc sklep internetowy trzeba zadbać o to, by klienci,
którzy dokonują zakupów, mogli w prosty, łatwy i bezpieczny
sposób uregulować należności za wybrany towar.
Najpopularniejsze systemy transakcyjne działające w polskiej
sieci dają konsumentom możliwość płacenia w wielu miejscach,
a dla firm prowadzących elektroniczny handel są wygodnym
sposobem na pobieranie zapłaty.

Z przeprowadzonych wiosną 2012 roku przez
jednego z pośredników w płatnościach online
badań wynika, że przy płaceniu za zakupy
online klienci najczęściej wybierają szybkie
przelewy jako sposób zapłaty. Popularnością
cieszą się także płatności kartami. Oczywiście
te dwie opcje nie wyczerpują możliwości,
jakie powinien mieć internauta decydujący
się na kupno produktu w e-sklepie. Jeszcze
dwa lata temu najpopularniejszą oferowaną
formą regulowania należności za zakupy
przez sklepy w sieci, była płatność gotówką
przy odbiorze. Można także płacić przelewem
bankowym albo wykorzystując systemy
i platformy firm pośredniczących
w przekazywaniu płatności internetowych.
Każda z opcji ma swoje plusy i minusy.
Popularna niegdyś płatność gotówką przy
odbiorze zamówienia będzie na pewno
wybierana przez tych, którzy nie mają
rachunku bankowego, a takich osób w Polsce
jest jeszcze ciągle sporo. Z ostatniego badania
Deloitte wynika, że ich odsetek oscyluje wokół
30 proc. (połowa tej grupy mieszka na wsiach,
a jedna czwarta w miastach do 50 tys.
mieszkańców). Dla nich możliwość zapłacenia
gotówką jest praktycznie jedyną możliwością.
Wybierając taką opcję klient musi się jednak
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liczyć z dodatkowymi opłatami oraz
niedogodnościami typowymi dla tej formy
(kurier nie zawsze będzie miał wydać resztę).
Niewątpliwym atutem jest jednak to, że nie
ryzykuje się utraty pieniędzy. Zanim towar nie
trafi do drzwi kupującego - e-sklep pieniędzy
nie dostaje.
Z kolei płacenie przelewem bankowym, choć
z pewnością dużo wygodniejsze, zwłaszcza
dla tych, którzy korzystają z bankowości
elektronicznej, ma też swoje mankamenty.
Jeśli bank klienta pobiera opłatę za przelew,
wówczas podnosi to koszty operacji (co
okazuje się szczególnie nieopłacalne, gdy
koszt zakupu jest niewielki). Poza tym
cofnięcie przelewu w przypadku, gdy
dostarczony potem towar nie spełnia
oczekiwań konsumenta lub jest na przykład
uszkodzony, jest sprawą kłopotliwą. Plusem
jest natomiast to, że płacący jest stosunkowo
bezpieczny - nie ujawnia danych, które
mogłyby posłużyć do nadużyć.
Inne zalety ma natomiast płatność kartą.
W przypadku kredytowej - to wygodna opcja
dla klientów, którym zależy na tym, by
sfinalizować transakcje od razu, a koszty
ponieść po jakimś czasie, oraz dla
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kupujących poza Polską. Karta daje też
w zasadzie natychmiastowe potwierdzenie
dokonania operacji. W niektórych
przypadkach konsument jest też
zabezpieczony na ewentualność
nieuczciwości sprzedawcy. Za sprawą
procedur charge back, w niektórych
sytuacjach może odzyskać swoje pieniądze.
Dla przedsiębiorców taka forma regulowania
należności może mieć wady. Dotyczy to
sytuacji, gdy w grę wchodzą drobne sumy.
Ze względu na opłatę intercharge, ponoszoną
przez sklep, takie rozwiązanie jest
nieopłacalne.
Dominujący ostatnio wśród kupujących
w sieci szybki przelew internetowy ma istotną
dla każdego handlującego zaletę, polegającą
na natychmiastowym transferze pieniędzy.
Operacje tego rodzaju uchodzą ponadto za
bardzo bezpieczne. Po kliknięciu
w odpowiedni link, klient trafia bowiem do
internetowego serwisu banku, gdzie
pozostaje mu tylko potwierdzić już
wygenerowany formularz przelewu.

Oczywiście korzystanie z usług pośredników
w transakcjach e-commerce wiąże się
z różnymi opłatami po stronie firm
prowadzących sklepy. Systemy rozliczeń są
różne i zależą od danego operatora.
Cashbill.pl
Agent rozliczeniowy oferujący płatności
elektroniczne przelewami bankowymi,
kartami, przelewami natychmiastowymi oraz
telefonami komórkowymi. Usługi dla firm
świadczone są po podpisaniu umowy.
Implementacja płatności na stronie sklepu
odbywa się na podstawie dostarczonej
dokumentacji technicznej. Korzystanie
z systemu jest bezpłatne, ale za transakcje
pobierana jest prowizja: płatności
zrealizowane kartami (Visa, Mastercard)
i przelewy bankowe - 2,8 proc. (nie mniej niż
0,03 zł); kanał MoneyBookers (karty
i przelewy) - 3 proc. + 1,3 zł za transakcje;
portfel elektroniczny MoneyBookers
- 2,5 proc. + 1,3 zł za transakcje.
DotPay.pl

Platformy pośredników, służące do
przeprowadzania transakcji między
e-sklepami a klientami, zasadniczo oferują
kanały płatności obsługujące karty, przelewy
bankowe i szybkie przelewy. Ich schemat
działania można w dużym uproszczeniu
sprowadzić do kilku punktów. Po tym, jak
klient wybrał produkt i umieścił go
w koszyku, następuje realizacja zamówienia.
Wówczas zostaje przeniesiony na stronę
banku, a e-sklep otrzymuje informacje
o transakcji. Gdy płatność zostaje dokonana,
klient wraca z powrotem na stronę sklepu.
Sprzedawca może wtedy przyjąć należność
lub ją odrzucić. Jeśli zaakceptuje operację,
system będzie go informował o wszelkich
zmianach w statusie transakcji.
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Serwis obsługujący i rozliczający płatności
online. Z jego usług mogą korzystać zarówno
firmy, jak i osoby prywatne. Zarejestrować
w systemie mogą się jedynie osoby
pełnoletnie, które posiadają konto bankowe.
Użytkownik podpisuje z serwisem umowę
o współpracy w formie elektronicznej lub
tradycyjnej. Po rejestracji otrzymuje dostęp do
panelu użytkownika, za pomocą którego
może przyjmować i wykonywać przelewy,
również zagraniczne. Nie ma opłat
abonamentowych. Obsługuje karty (Visa,
Visa Electron, Mastercard, Diners Club, JCB),
szybkie transfery (mTransfer, Płacę z Inteligo,
MultiTransfer, Płacę z iPko, Przelew24 BZ
WBK, Płać z ING, Płać z Nordea, BPH Pay By
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Link, Pekao24 Przelew, Millennium Płatności
Internetowe, Płacę z Alior Bankiem, Płacę
z Citi Handlowy, r-Przelew Raiffeisen Bank,
Meritum Bank Przelew, Pay Way Toyota Bank,
Płać z BOŚ) i kilkanaście banków. Minimalna
kwota transakcji wynosi 1,02 złotego.
Ecard.pl
Agent rozliczeniowy oferujący systemy
transakcyjne dla dużych, średnich i małych
przedsiębiorstw z możliwością płatności
kartami kredytowymi i e-przelewem.
W ramach eCard działa system PolPay,
skierowany do przedsiębiorców. Użytkownik,
po zarejestrowaniu się, podpisuje umowę,
którą przesyła na adres spółki PolPay.
System nie pobiera opłat za prowadzenie
konta, rejestrację i aktywację, pobierana jest
natomiast prowizja od transakcji
e-przelewem, która wynosi 2,9 proc.
(dostępne 21 banków). Oferta cenowa za
płatności kartami ustalana jest z działem
sprzedaży spółki. Serwis umożliwia
wykonywanie przelewów zagranicznych,
działa również w ośmiu wersjach językowych.
Kupujący/wpłacający po wejściu na stronę
internetową danego sklepu wybiera
interesujący go produkt lub usługę i deklaruje
chęć zapłaty kartą. Następnie jest
przekierowywany na serwer PolPay.pl.
System pozwala też na doładowania
telefonów komórkowych z różnych sieci.

e-maila. Historie zawieranych transakcji
można eksportować do pliku excel.
MoneyBookers oferuje również system
płatności mobilnych.
Założenie konta w serwisie umożliwia od razu
przesyłanie pieniędzy, aby jednak korzystać
ze wszystkich funkcji systemu, wymagana
jest pełna aktywacja konta (tylko dla osób
pełnoletnich). Aktywacja potrzebna jest, gdy
użytkownik chce wypłacić pieniądze
z systemu w banku. Aby aktywować konto,
należy wysłać e-mailem skan dowodu
osobistego. Prowizja od transakcji (przesłania
danych na inne konto MoneyBookers) wynosi
1 proc., ale nie przekracza 0,50 euro.
Odbieranie pieniędzy jest darmowe.
PayByNet
Serwis, którego operatorem jest Krajowa Izba
Rozliczeniowa. Umożliwia realizację płatności
bezpośrednio z konta bankowego klienta na
konto bankowe e-sklepu z wykorzystaniem
systemu rozliczeniowego ELIXIR.
Potwierdzenie dokonania płatności
przesyłane jest do sklepu online. Rozliczenie
i płatność prowizji następuje na koniec
miesiąca w oparciu o raport generowany
z systemu. W raporcie uwzględnione są tylko
zrealizowane transakcje. Prowizje wynoszą
od 0,9 do 1,9 proc. Nie ma żadnych
dodatkowych opłat abonamentowych
i stałych, doliczanych do każdej transakcji.
PayPal

MoneyBookers.com
System pozwala na rejestrację zarówno
użytkownikom prywatnym, jak i biznesowym.
Pozwala płacić za usługi i produkty online,
a także wypłacać pieniądze za pomocą
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Jeden z najpopularniejszych na świecie
systemów płatności. Używany jest na
przykład w serwisie eBay, co również miało
niemały wpływ na popularność systemu (od
2002 roku system ten jest częścią grupy
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eBay). Zarejestrować się w nim mogą
zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi.
Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne.
Integrację systemu ze sklepem można
przeprowadzić samodzielnie. Opłaty są
naliczane za odbiór płatności i wynoszą od
1,9 proc. do 2,9 proc. i 0,80 zł za każdą
transakcję (im wyższa kwota tym niższy
procent prowizji).
System zabezpiecza transakcje przez
potwierdzenia e-mail, dodatkowo umożliwia
również złożenie reklamacji, jeśli użytkownik
otrzyma produkt niezgodny z opisem, lub też
nie otrzyma go w ogóle. Dostępne są też
sprofilowane rozwiązania dla sprzedawców
handlujących określonym asortymentem lub
preferujących określony model rozliczeń (na
przykład towary cyfrowe, subskrypcje itd.).
System oferuje też oprogramowanie swoich
partnerów dla e-sklepów.
PayU.pl
Pośrednik w płatnościach online
współpracujący z 23 bankami, centrami
autoryzacji oraz dostawcami usług
płatniczych. Aby zintegrować e-sklep
z systemem trzeba najpierw wysłać formularz
zgłoszeniowy i poczekać na weryfikację
zawartych nim danych. Operator deklaruje
odpowiedź w ciągu 48 godzin. Jeszcze przed
podpisaniem umowy otrzymuje dostęp do
panelu administracyjnego, w którym są
narzędzia potrzebne do integracji. Na stronie
sklepu można umieścić formularz zapłaty za
towar za pośrednictwem PayU. Opłaty za
obsługę płatności są identyczne bez względu
na formę zapłaty wybraną przez klienta. Ich
wysokość jest ustalana indywidualnie.
Pośrednik bierze pod uwagę między innymi
obroty, charakter działalności, innowacyjność
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oferty. Opłaty nie są pobierane za między
innymi: prowadzenie konta, korzystanie
z systemu do zarządzania płatnościami,
powiadomienia e-mail i sms,
personalizowany system powiadomień dla
klientów sklepu, gwarancję charge back.
Przelewy24.pl
System płatności umożliwiający płacenie za
produkty i usługi w sieci za pomocą zarówno
przelewów internetowych (ponad 36
banków), jak i kart kredytowych (VISA,
Mastercard, Diners Club, JCB, PolCard
- wystawione przez polskie lub zagraniczne
banki). Aby zintegrować go z e-sklepem
konieczna jest rejestracja (podpisanie
i odesłanie umowy), a po niej między innymi
rozbudowanie własnego systemu o generator
formularza zamówienia i skrypt obsługi
odpowiedzi z Przelewy24.pl. Prowizje
pobierane są za płatności wykonane przez
klienta sklepu: przelewem bankowym
(2,8 proc.), karta płatniczą (od 1,9 do 2,8 proc.
- zależne od wartości płatności na podstawie
miesięcznego obrotu na kartach).
Transferuj.pl
Serwis obsługuje 38 kanałów bankowych,
karty i e-transfery. Za płatność dokonaną
przelewem bankowym pobiera 1 proc.
wartości w okresie promocji (pierwsze 12
miesięcy), a potem 1,9 proc. Przy
e-transferach (mTransfer, Multitransfer, Płacę
z Inteligo, Płacę z iPKO, Przelew z BPH,
Przelew24 BZ WBK, Płać z Nordea,
MeritumBank Przelew) naliczana jest prowizja
2,5 proc. Operacje kartami (Visa, Mastercard,
Diners, American Express, JBC, Delta)
- 2,5 proc. + 0.19 zł. E-portfel Skrill (dawne
Moneybookers) - 1,5 proc. + 0,19 zł.
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Rejestracja w serwisie jest bezpłatna,
a pierwsze cztery wypłaty z konta w miesiącu
są darmowe (potem po 2 zł). Operator daje
możliwość automatycznych zwrotów
transakcji odrzuconych (na przykład
dokonanych po terminie) bez prowizji. Dostęp
do panelu sprzedawcy pozwala monitorować
w czasie rzeczywistym wszystkie operacje na
rzecz sklepu.
YetiPay
System mikropłatności, do którego
przystąpienie jest bezpłatne. Nie ma żadnych
stałych opłat poza prowizją od transakcji
(5 proc. w przypadki klientów biznesowych)
oraz wypłatą środków na żądanie (1 zł za
przelew). Po zatwierdzeniu transakcji
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przez użytkownika, środki natychmiast
trafiają na konto sklepu w YetiPay.
Następnego dnia komplet płatności jest
księgowany na koncie bankowym.
System ma specjalne moduły dla firm
sprzedających kontent elektroniczny
(na przykład gry online, e-booki, pliki
muzyczne itp.). Pozwala także na sprzedaż
z pominięciem koszyka, to znaczy że klient
może dokonać zakupu w dwóch krokach
- wybierając sposób płatności
i zatwierdzając transakcję. System wdraża
się samodzielnie po otrzymaniu
dokumentacji technicznej. Panel
administracyjny zawiera zestawienie
wszystkich informacji finansowych, to jest
aktualne saldo, raporty okresowe, historia
transakcji, historia wypłat.
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Oprócz atrakcyjniejszej niż w tradycyjnym sklepie ceny produktu,
dla klientów robiących zakupy online równie ważne jest to, jak
szybko trafi do nich dostawa. Na tym polu firmy działające
w sektorze e-commerce muszą dbać o zadowolenie konsumenta,
bo jeśli nie otrzyma on na czas zakupionego towaru, z pewnością
więcej nie skorzysta z ich oferty. Handlowcy działający w sieci mają
co najmniej kilka sposobów na to, by zapewnić sprawny transport.

Obecnie prowadzenie sprzedaży w internecie
bez wsparcia firmy kurierskiej lub operatora
pocztowego jest zadaniem dość
karkołomnym, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca
nastawia się na masową sprzedaż. Także
w przypadku towarów mniej popularnych lub
droższych odpowiedni transport odgrywa
kluczową rolę - nikt nie chce przecież by
wysłana przesyłka przepadła gdzieś po
drodze.
Od niedawna na rynku są dostępne także
inne formy dostawy, takie jak paczkomaty
i paczki w Ruchu. Te usługi polegają na tym,
że klient może sam odebrać zamówiony towar
w wybranym punkcie. A o tym, że dostawa już
na niego czeka, jest informowany mailem lub
sms-em.

Platformy usług kurierskich
Kolejna opcja to platformy oferujące usługi
kurierskie różnych firm przewozowych bez
konieczności zawierania umów. To tak zwani
wirtualni operatorzy, którzy oferują przesyłki
kurierskie po cenach niższych niż tradycyjni
przewoźnicy i bez konieczności deklarowania
miesięcznej liczby przesyłek. Cena za
przesyłkę ma dla e-sklepu duże znaczenie,
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ponieważ klient zazwyczaj musi uwzględnić ją
jako koszt, a zatem wpływa ona na to, ile
przyjdzie mu ostatecznie zapłacić. Jeśli więc
opłaty za przesyłkę będą zbyt duże, niższa cena
produktu niż w tradycyjnym handlu, po dodaniu
kosztów transportu, może okazać się podobna
lub nawet wyższa.
Platformy działają w ten sposób, że po wpisaniu
parametrów przesyłki - czyli wagi, rozmiarów
oraz ewentualnej specyfikacji (adres
dostarczenia, czas itp.) - umożliwiają wybór
dostępnych ofert firm kurierskich. To o tyle
ciekawy sposób, że cena za wysyłkę może być
mniejsza niż w przypadku indywidualnego
zamówienia bezpośrednio w firmie kurierskiej.
Dzieje się tak, ponieważ pośrednicy mają
korzystne zniżki (nawet 70 proc.!) z racji dużej
liczby obsługiwanych przesyłek. Tego typu
ofertę mają na przykład KurJerzy.pl, Sprintero.pl,
Kurierowa.pl, Kurier-broker.eu albo
WysylajTaniej.pl.
Funkcjonują też w internecie porównywarki
usług kurierskich, w których po określeniu
gabarytów, wartości i typu przesyłki można
zamówić najkorzystniejszą dla siebie propozycję
(uwzględniane są w nich również platformy
pośredników).
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Firmy kurierskie
Duże, międzynarodowe firmy kurierskie
obsługują wiele sklepów internetowych,
zapewniając serwis zarówno przesyłek
krajowych, jak i międzynarodowych. Szybki
rozwój rynku e-commerce przyczynił się do
wprowadzania narzędzi technologicznych
i ofert skierowanych właśnie dla branży
elektronicznego handlu. Niektóre firmy
kurierskie dają przedsiębiorcom
prowadzącym e-sklepy pakiet narzędzi,
umożliwiający szybkie i bezproblemowe
przygotowanie wysyłki oraz bieżący podgląd
statusów wszystkich przesyłek na stronie
sklepu. Wszystko to odbywa się dzięki
integracji oprogramowania witryny
z systemem firmy transportowej.
Zwykle tego typu rozwiązanie pozwala na
lokalizację przesyłki przez kupującego na
stronie sklepu - bez przechodzenia do
witryny kuriera. Aplikacje te mogą być
dodatkowo zsynchronizowane z programem
magazynowym e-sklepu, tak aby cały proces
był szybki i przejrzysty.
Ponieważ konkurencja wśród firm kurierskich
jest spora, co rusz w ich ofertach pojawiają
się nowe rozwiązania skrojone do potrzeb
różnych grup przedsiębiorców. Niektóre
z nich wprowadziły na przykład do obsługi
małych sklepów internetowych specjalnych
przedstawicieli handlowych i jasną ofertę
z cenami ryczałtowymi, tak, aby klient
wiedział, jaki jest koszt usługi.
Do usług przygotowanych z myślą o branży
e-commerce należy także informacja sms dla
odbiorcy z numerem przesyłki i ewentualnie
kwotą pobrania. W dniu doręczenia kurier
ustala dogodny termin dostawy. W ten
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sposób konsument nie musi czekać cały
dzień na przesyłkę, a dodatkowo jest
przygotowany finansowo do jej odbioru.
W ślad za tym, część operatorów
wprowadziła dłuższe godziny dostaw,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
odbiorców, którzy przeważnie wolą odbierać
paczki w domu, po powrocie z pracy, a nawet
w godzinach wieczornych oraz na przykład
w soboty. Ta ostatnia opcja jest zazwyczaj
dodatkowo płatna.
Standardem jest już także możliwość
odbioru przesyłki w punktach firmy
kurierskiej. Punkty zlokalizowane są
w miastach na terenie całej Polski, a ich
liczba dynamicznie wzrasta.
W przypadku e-handlu standardową opcją
jest usługa pobrania należności przy
dostawie, za którą e-sklep przeważnie musi
zapłacić prowizję lub opłatę. Ostatnio wiele
firm kurierskich wprowadziło jeszcze tak
zwaną opłatę paliwową. To skutek rosnących
cen paliw, które przewoźnicy próbują w ten
sposób sobie rekompensować. Zdarzają się
też jeszcze inne dodatkowe opłaty, jak na
przykład drogowa. Z tego względu cenniki
usług przewozowych przesyłek są dość
skomplikowane. Na pierwszy rzut oka cena
za daną usługę może być atrakcyjna, ale po
doliczeniu rozmaitych dodatkowych opłat
będzie de facto przeciętna albo nawet
wysoka. Pewną trudność w porównywaniu
ofert poszczególnych przewoźników sprawia
też to, że stosują niejednolite kategorie
gabarytowe i wagowe.
Przy założeniu, że wysyłamy paczkę o wadze
2 kg i wymiarach 50x30x15 cm z Wrocławia
do Warszawy z opcja dostarczenia na drugi
dzień do końca dnia - koszt przesyłki
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wyglądałby następująco w poszczególnych
firmach:
Firma kurierska

Koszt podstawowy w zł

DHL Express

36

DPD

40,59

GLS

26

K-EX

31,98

OCS

33

Opek

33

Pocztex

80

Siódemka

44,28

TNT Express

34

UPS

45,28

Źródło: na podstawie cenników i kalkulatorów ze stron
firm kurierskich

Przedsiębiorcy działający w sektorze
e-commerce mogą liczyć ponadto na
wsparcie przy zwrotach zakupionych
towarów. Część z firm kurierskich oferuje
narzędzie związane z logistyką zwrotną, czyli
sprowadzaniem paczek od klientów, na
przykład towarów zamówionych przez
internet, produktów odsyłanych w celu
naprawy gwarancyjnej lub części do
recyklingu i ponownego użytku. Tego rodzaju
system działa w ten sposób, że wystarczy, by
e-handlowiec uzupełnił informacje o liczbie
paczek i wadze przesyłki, a odpowiednie
informacje trafią do serwerów firmy
kurierskiej, a następnie do oddziału, który
powinien podjąć przesyłkę. Następnego dnia
rano kurier otrzymuje wydrukowaną etykietę
adresową i udaje się po przesyłkę zwrotną.
Dodatkowo może dostarczyć odpowiednie
opakowania na przesyłany produkt. Cały ten
proces odbywa się w sposób praktycznie
bezobsługowy, bez dzwonienia, zlecania
i wzywania kuriera.
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Duża konkurencja między firmami
oferującymi serwis kurierski sprawia, że
właśnie dodatkowe, nietypowe usługi
nabierają znaczenia dla klientów. Bo skoro
standardem rynkowym zaczyna być
bezpłatny odbiór od przedsiębiorców już
nawet przy wysyłce kilku paczek dziennie,
trzeba się czymś wyróżnić. Atutem
skłaniającym do wyboru danego operatora
może być zatem: odroczenie płatności,
usługa pobrania czy możliwość
ubezpieczenia przesyłki lub jej zwrotne
odesłanie, czyli opcje, które z kolei mogą dać
e-sklepowi przewagę nad jego konkurencją.

Paczkomaty
Niezależny operator pocztowy InPost
prowadzi sieć paczkomatów, czyli, najprościej
rzecz ujmując, samoobsługowych punktów
do nadawania i odbierania przesyłek, które
powstały właśnie z myślą o branży
e-commerce. Obecnie w całej Polsce działa
już ponad 400 paczkomatów w 120
miastach. Automaty zlokalizowane są
głównie na stacjach benzynowych
i całodobowych parkingach oraz w sieciach
handlowych. Umożliwiają odbiór i bezpieczne
nadawanie w dogodnej, wybranej przez
użytkowników lokalizacji.
Przesyłki można nadawać na dwa sposoby.
Zakładając w systemie konto, co umożliwi
korzystanie z aplikacji pozwalającej na
zarządzanie wysyłką (nadanie etykiet
paczkom, śledzenie drogi, opłacenie
przesyłki itd.). Druga opcja to nadanie bez
etykiety bezpośrednio z urządzenia, bez
konieczności zakładania konta w systemie.
Deklarowany czas dostarczenia przesyłki do
wybranego paczkomatu to 2 dni robocze.
InPost umożliwia też nadawanie paczek za
pobraniem, z tym że ta opcja jest dostępna
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dla tych, którzy mają utworzone konto
i zdefiniują w nim rachunek bankowy, na który
mają spływać należności. Sama przesyłka trafia
do paczkomatu tak jak każda inna, tyle że klient
po otrzymaniu sms-a oraz maila z informacją
o możliwości jej odbioru dostaje też 6-cyfrowy
kod do uregulowania zapłaty. Dopiero kiedy to
zrobi (na przykład gotówką za pośrednictwem
operatora terminala POS) otrzymuje kod
otwarcia skrytki i może zabrać swoją paczkę.
Zwrot pieniędzy następuje w formie przelewu
na rachunek bankowy w ciągu pięciu dni
roboczych od uregulowania przez odbiorcę.
Opcja taka jest dostępna w większości
urządzeń.
Prowizja którą InPost pobiera za paczkę
pobraniową w paczkomatach wynosi
1,8 proc. pobrania, ale nie mniej 3,50 zł.
jest też ograniczenie maksymalnej kwoty
pobrania do 5 tys. zł.
Operator udostępnia także bezpłatny pomost
informatyczny, integrujący system
sprzedażowy e-sklepu z systemem
Paczkomaty InPost. Wtyczka API (Application
Programming Interface) umożliwia
właścicielom sklepów online łatwe dodanie
opcji wysyłki paczek przez system
paczkomatów. Dokumentacja zamieszczona
w sekcji Dla Sprzedawców / Integracja sklepów
umożliwia samodzielne oprogramowanie
modułu zamówień, korzystając z danych
dostarczanych przez InPost.
Gotowe do wysyłki paczki można dostarczyć
do oddziału operatora, skąd zostaną
rozwiezione do wskazanych paczkomatów.
Przesyłki może też odebrać kurier firmy
(w granicach miasta), ale taka usługa wymaga
już podpisania umowy InPostem.
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Jeśli chodzi o ceny, to są one uzależnione od
gabarytów paczek i wynoszą:
- 6,99-7,99 zł - wymiary 8 x 38 x 64 cm,
- 8,99-9,99 zł - wymiary 19 x 38 x 64 cm,
- 11,99-12,99 zł - wymiary 41 x 38 x 64 cm.
Waga przesyłki nie może natomiast być
wyższa niż 25 kg.
Według statystyk prowadzonych przez
operatora, skuteczność doręczeń
w paczkomatach jest na poziomie 97 proc.
(gotowość do odbioru dzień po nadaniu).

Paczka w Ruchu
Jeszcze innym rozwiązaniem dla
e-handlowców jest usługa kurierska
utworzona na bazie sieci logistycznej oraz
punktów sprzedaży spółki Ruch. Pozwala
ona klientom dokonującym zakupu w sieci
na odebranie towaru w wybranym kiosku
Ruchu na terenie całej Polski w terminie do
48 godzin od odebrania przesyłki od
nadawcy.
Firma oferuje kilka modeli współpracy
z sektorem e-commerce (nadawca dostarcza
przesyłki do centrum logistycznego Ruch lub
do wybranego kiosku, albo też Ruch odbiera
przesyłki z wskazanego przez nadawcę
miejsca). Taka współpraca wymaga
podpisania umowy. Na tej podstawie e-sklep
może udostępnić klientom opcję odbioru za
pośrednictwem Paczki w Ruchu oraz listę
kiosków, w których można przesyłki odbierać.
Firma oferuje też aplikacje pozwalające
między innymi na śledzenie przesyłki
i dokładne monitorowanie stanu realizacji
zlecenia oraz wymianę danych dotyczących
na przykład awizowania przesyłek.
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Właściciel sklepu internetowego o jego użytkownikach może
wiedzieć niemal wszystko: ilu ich jest, ile razy powracają na jego
witrynę, ile czasu na niej spędzają, na jakie podstrony wchodzą
najczęściej, z jakich są województw, z jakich systemów
operacyjnych i przeglądarek korzystają ich komputery.
Które z tych informacji są ważne i do czego mogą przydać się
sprzedawcy?

Czym jest Google Analytics?
W internecie wszystko można precyzyjnie
zmierzyć i policzyć. Właściciel sklepu
internetowego ma możliwość bieżącego
monitorowania statystyk ruchu na witrynie
oraz aktywności jej użytkowników. A to
pomaga zarządzać sklepem i optymalizować
procesy sprzedaży i promocji.

niestandardowych, w zależności od potrzeb
właściciela witryny.

Które wskaźniki popularności są
najważniejsze i jak je rozumieć?

Niektóre systemy do prowadzenia sklepów
internetowych mają wbudowany system
statystyk, ale na ogół są tu tylko podstawowe
dane. Najlepszym narzędziem do analizy
ruchu w e-sklepie jest Analytics, produkt firmy
Google. Jest to najpopularniejszy na świecie,
bardzo rozbudowany system statystyk stron
www. Jest dostępny za darmo, aby z niego
skorzystać, wystarczy zarejestrować się
i wstawić do kodu źródłowego witryny
otrzymany skrypt zliczający.

Najważniejsze wskaźniki ruchu na witrynie to
liczba unikalnych użytkowników, wizyt
(inaczej: odwiedzin) oraz odsłon. Unikalny
użytkownik to taki, który w danym przedziale
czasu (może to być dzień, tydzień, miesiąc
bądź dowolnie zdefiniowany zakres dat)
przynajmniej raz odwiedził daną witrynę.
Liczba wizyt będzie większa, oznacza każde
wejście użytkownika do serwisu. Liczba
odsłon to wskaźnik najszerszy, jest to każde
przeładowanie strony, czyli przejście na inną
podstronę należącą do danego serwisu.
Istotnym wskaźnikiem jest też długość
trwania wizyt, czyli czas spędzany przez
użytkownika na witrynie.

Google Analytics pokazuje pełne informacje
o użytkownikach, o tym, co robią na witrynie
i w jaki sposób do niej przychodzą. Są tu
funkcje analizowania procesu sprzedaży
w sklepie internetowym. System umożliwia
też mierzenie efektów poszczególnych
działań marketingowych w sieci. Są tu
ogromne możliwości generowania raportów

Użytkownicy są rozpoznawani przez system
Analytics dzięki plikom cookies (ciasteczka).
Są to pliki wystawiane przez serwer
przeglądarce w momencie otwierania strony.
Użytkownik, który wchodzi do danego
serwisu po raz pierwszy, otrzymuje unikalne
cookie i jest dzięki niemu śledzony. Analytics
wie, jakimi ścieżkami się on porusza, potrafi
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też rozpoznać użytkownika, który wraca do
serwisu nawet po wielu tygodniach. Jedynym
ograniczeniem jest sytuacja, w której
internauta skasuje pliki cookies
w przeglądarce – wówczas ślad po nim ginie.
Nie można też śledzić użytkowników, którzy
mają stale wyłączone ciasteczka, a szacuje
się, że to około jeden procent ogółu
internautów.

Przyczyn słabego zaangażowania
użytkowników może być wiele: słaba
użyteczność (usability) witryny sklepowej,
kiepska oferta, odpychająca grafika.
Powodem może być też niewłaściwe
pozycjonowanie strony w Google, źle
dobrane słowa kluczowe i pozyskiwanie
przypadkowego ruchu. Z pewnością należy
to dokładnie przeanalizować.

W systemie Analytics można analizować
poszczególne wskaźniki w dowolnych
przedziałach czasu. Właściciel sklepu
internetowego powinien na bieżąco śledzić
dzienny wskaźnik odwiedzin i unikalnych
użytkowników, bo ich liczba ma wpływ na
wielkość sprzedaży. Należy obserwować, czy
podejmowane działania promocyjne
przynoszą efekt w postaci wzrostu ruchu na
witrynie sklepowej. Jeśli ruch gwałtownie lub
powoli lecz systematycznie spada, należy
szukać przyczyn. Być może spadają pozycje
strony w Google. Należy przy tym brać pod
uwagę okoliczności zewnętrzne, niezależne
od właściciela strony, takie jak sezonowość
branży albo święta i długie weekendy,
podczas których ruch w sieci zawsze jest
niewielki.

Analytics pozwala zbadać oglądalność
każdej z podstron serwisu internetowego.
Jeśli organizujemy wyprzedaż lub promocję
i ma ona swoją podstronę, reklamowaną na
witrynie sklepu albo na zewnątrz, możemy
bez problemu dowiedzieć się, ilu internautów
na nią zagląda i z jakich źródeł przychodzą.

Ważne jest też to, by obserwować aktywność
użytkowników. Jeśli na jednego unikalnego
użytkownika przypadają średnio dwie czy
trzy odsłony, a średni czas spędzony na
witrynie wynosi niespełna minutę, oznacza
to, że duża część użytkowników nie jest
zainteresowana zakupami. Sporo też powie
wskaźnik odrzuceń, czyli współczynnik
mówiący o tym, ile wizyt w serwisie kończy
się tuż po wejściu do niego, bez wykonania
choćby jednej dodatkowej odsłony. Jeśli jest
on wysoki, w okolicach pięćdziesięciu
procent, to również zwiastuje istnienie
problemów.
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Jak analizować statystyki
procesu sprzedaży?
Jeden z najważniejszych wskaźników
w sklepie internetowym to współczynnik
konwersji. Obrazuje on odsetek odwiedzin na
witrynie, które zakończyły się pożądaną
z punktu widzenia sprzedawcy akcją, czyli
złożeniem zamówienia. W innym ujęciu może
to być odsetek użytkowników, którzy złożyli
zamówienie.
W Google Analytics współczynnik konwersji
można mierzyć korzystając z modułu 'cele'.
Jako 'cel' możemy przyjąć dowolną akcję
użytkownika, można zresztą zdefiniować ich
kilka. W sklepie internetowym pierwszym
celem powinno być dodanie produktu do
koszyka, czyli rozpoczęcie procedury
zakupu. A drugim – jej sfinalizowanie, czyli
wysłanie zamówienia.
Jeśli tak zdefiniujemy cele, będziemy mogli
na bieżąco analizować, ilu użytkowników
zaczyna i kończy procedurę zakupu. Można
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też będzie uzyskać dane o tym, w jaki sposób
kupujący w sklepie trafiają do niego
najczęściej, a nawet na jakich podstronach
najczęściej dodają produkty do koszyka.
Zdefiniowanie dwóch wspomnianych celów:
dodania produktu do koszyka i wysłania
zamówienia pozwala też zdiagnozować
ewentualne problemy w procesie sprzedaży.
Jeśli rozpoczyna go wielu użytkowników,
a kończy niewielki ich odsetek, w procedurze
mogą występować błędy. Być może
formularz zamówienia jest zbyt
skomplikowany, może rejestracja jest
nieintuicyjna i zawiła, a może wymagamy
podania zbędnych danych.

Jak badać skuteczność działań
promocyjnych?
Google Analytics podaje bardzo precyzyjne
informacje o źródłach ruchu na witrynie. Są
trzy podstawowe grupy źródeł: wejścia
bezpośrednie, witryny odsyłające oraz
wejścia z wyszukiwarki.
Wejścia bezpośrednie wykonują Ci
internauci, którzy wpisują adres strony do
przeglądarki. Liczą się tu także ci, którzy
wchodzą klikając w link przesłany w
komunikatorze (na przykład Gadu Gadu) lub
zawarty w mailu (na przykład w mailingu
reklamowym), ale tylko takim, który został
otwarty w programie pocztowym. Odsetek
wejść bezpośrednich odzwierciedla siłę
marki. Jeśli sklep jest znany i popularny,
będzie ich więcej, jeśli marka jest nieznana,
może ich być zaledwie kilka procent.
Obserwacja wskaźnika wejść bezpośrednich
pozwala też ocenić efektywność reklamy
poza internetem. Jeśli sklep prowadzi
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kampanię w prasie, radiu, telewizji czy
outdoorze i w kreacjach reklamowych
eksponuje adres strony, w czasie jej
trwania powinien odnotowywać wzrost liczby
wejść bezpośrednich. W taką reklamę
oczywiście nie da się kliknąć, jeśli jednak jest
ona interesująca i przyciąga uwagę, jakaś
część odbiorców powinna wchodzić na
stronę sklepu po wpisaniu adresu do
przeglądarki.
Druga grupa źródeł ruchu – witryny
odsyłające – to wszystkie strony internetowe,
z których użytkownicy trafiają na badany
serwis. Google Analytics pokazuje dokładną
liczbę wejść z poszczególnych witryn. Jeśli
sklep reklamuje się w sieci, te dane pozwalają
badać skuteczność reklam emitowanych
w poszczególnych serwisach.
Trzecia grupa – wejścia z wyszukiwarki
– dzielą się na dwa rodzaje: ruch organiczny,
z naturalnych wyników wyszukiwania, oraz
płatny, jeśli właściciel serwisu kupuje linki
sponsorowane w Google. Tu dostajemy pełną
listę słów kluczowych, po wpisaniu których
użytkownicy weszli na witrynę. Jest też
informacja o liczbie wizyt wygenerowanych
przez każdą z fraz.
Analiza źródeł ruchu jest bardzo użytecznym
narzędziem do badania skuteczności
poszczególnych działań reklamowych
w sieci. Informacje o źródłach można
powiązać z wspomnianą wyżej funkcją
celów. Dzięki temu dowiemy się nie tylko
tego, z których serwisów internetowych albo
z których fraz w Google pozyskujemy
najwięcej użytkowników, ale także tego,
z jakich źródeł wizyty kończą się sprzedażą
produktów. A to pozwala trafniej lokować
budżet promocyjny.
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Zakupy w sieci zaczynają się przeważnie w Google. Użytkownicy
wpisują nazwę interesującego ich produktu do wyszukiwarki,
a następnie klikają w jeden z wyników widocznych na pierwszej
stronie. Co zrobić, aby sklep internetowy się na niej znalazł?

Na czym polega pozycjonowanie
witryny internetowej?
Po wpisaniu zapytania do wyszukiwarki
Google użytkownik otrzymuje listę stron
internetowych, które teoretycznie najlepiej
odpowiadają na jego zapytanie. Dlaczego
teoretycznie?
Kolejność, według której uszeregowane są
wyniki, jest określana przez bardzo
zaawansowany algorytm Google. Choć jego
dokładne działanie jest pilnie strzeżoną
tajemnicą firmy, to z grubsza wiadomo, jakimi
kryteriami automat się kieruje i za co premiuje
witryny. Dziś zdecydowana większość
serwisów e-commerce widocznych na
pierwszych stronach wyników wyszukiwania
to te wypozycjonowane. Ich właściciele
podjęli odpowiednie działania, które
przekonały system Google, że to one są
najbardziej wartościowe dla użytkowników.
Zabiegi o to, by być jak najwyżej
w organicznych wynikach wyszukiwania,
czyli tych układanych przez algorytm Google,
są określane skrótem SEO (z ang. search
engine optimization). Wypozycjonowanie
sklepu internetowego na najlepsze dla jego
biznesu frazy jest sytuacją idealną, bo to
bardzo dobre źródło ruchu, a tym samym
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potencjalnych klientów. Niestety, często
– szczególnie w tych najbardziej
dochodowych i konkurencyjnych branżach
– jest to trudne, wymaga czasu i sporo
kosztuje. Bo choć witryna nie płaci
wyszukiwarce za obecność na wysokich
pozycjach, przeważnie musi zapłacić sporo
specjaliście, który pomoże te pozycje
osiągnąć.
Jeśli sklep internetowy ma problem
z przebiciem się na wysokie pozycje
w wynikach wyszukiwania, może skorzystać
z komercyjnej oferty Google i po prostu kupić
linki sponsorowane. Wyświetlają się one
przeważnie nad wynikami organicznymi albo
po ich prawej stronie. Ta forma reklamy jest
określana skrótem SEM (od ang. search
engine marketing).
Dzięki płatnym linkom w Google sprzedawca
może trafić do właściwych użytkowników
dokładnie w tym momencie, gdy szukają
w sieci danego produktu. Reklamy są
stosunkowo niedrogie, płaci się tylko za efekt,
czyli pozyskanych użytkowników, można
bardzo dokładnie – i co ważne, na bieżąco
– mierzyć skuteczność kampanii, a jej efekty
są widoczne od momentu uruchomienia
reklam. Minusem SEM-u oczywiście jest
koszt – za każde kliknięcie reklamodawca
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musi zapłacić. Rozbudowane narzędzia
analityczne pozwalają jednak tak
optymalizować kampanię, że jest to jedna
z najbardziej efektywnych kosztowo form
promocji sklepu internetowego. Aby zacząć
reklamować się w Google nie trzeba
wielkiego budżetu, wystarczy zainwestować
kilkaset złotych w pierwszą kampanię
i obserwować jej efekty.
Działania SEO i SEM można podjąć samemu,
można też zlecić je specjaliście. Na rynku nie
brakuje dziś firm i freelancerów, którzy
wyspecjalizowali się w tej wąskiej dziedzinie
marketingu internetowego, jaką jest
pozycjonowanie stron www.

Jak Google indeksuje strony
internetowe?
Automat Google nieustannie krąży po sieci
skanując miliony stron internetowych.
W branży interaktywnej określa się to
terminem indeksowanie.
Aby Google trafił na daną stronę, musi
natknąć się na linka prowadzącego do niej.
Jeśli więc w sklepie internetowym stworzymy
nową podstronę, ale nie zostanie ona nigdzie
podlinkowana, robot indeksujący do niej nie
trafi. Tak samo jak nie trafi do serwisu
stworzonego w nowej domenie, jeśli nigdzie
w sieci nie będzie do niego odnośnika.
W interesie każdej strony internetowej jest
posiadanie jak największej liczby
zaindeksowanych podstron. Jeśli jest ich
dużo, rośnie prawdopodobieństwo ściągania
ruchu na tak zwany długi ogon. Tym mianem
określa się konkretne zapytania
użytkowników, często złożone z kilku słów, na
przykład: „soczewki kontaktowe xyz
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astygmatyzm 6 szt”. Każda taka złożona fraza
ma samodzielnie bardzo małą liczbę zapytań,
ale różnych kombinacji jest mnóstwo
i w sumie mogą dać serwisowi istotny ruch.
Sklepy internetowe nie powinny usuwać
podstron z produktami, które nie są już
dostępne. Jeśli zostały one zaindeksowane
przez Google, istnieje spore
prawdopodobieństwo, że ciągle będą na nie
wchodzić użytkownicy. Oczywiście nie
zamówią poszukiwanego towaru, ale mogą
kupić coś innego. Na stronach z produktami
niedostępnymi warto zatem pokazywać inne,
podobne produkty, a także wyszukiwarkę.
Oczywiście musi się tu znaleźć wyraźna
informacja, że towar jest aktualnie
niedostępny. Można też stworzyć funkcję
powiadomień i zachęcić użytkowników do
pozostawienia adresu e-mail, na który
zostanie wysłana informacja w momencie,
gdy produkt znowu powróci do oferty.
Aby sprawdzić, ile podstron danej domeny
jest zaindeksowanych przez Google,
wystarczy w oknie przeglądarki wpisać
polecenie „site” z dwukropkiem i nazwą
domeny, czyli dokładnie
„site:przykładowadomena.pl”. W odpowiedzi
uzyskamy listę wszystkich jej podstron,
o których wie Google, wraz z informacją, ile
dokładnie ich jest.
Aby ułatwić robotowi Google indeksowanie
witryny, warto jest stworzyć specjalną mapę
strony, fachowo określaną jako sitemap. Jest
to plik bezużyteczny dla użytkownika sieci,
ale dla robota wyszukiwarki ma ogromną
wartość. Jest potrzebny przede wszystkim
tym witrynom, które są cyklicznie
aktualizowane. Gdybyśmy pozycjonowali
prostą stronę firmową, która składa się z kliku
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informacyjnych podstron, generowanie
sitemapy nie miałoby większego sensu. Jeśli
jednak prowadzimy sklep, w którym od czasu
do czasu pojawiają się nowe produkty,
sitemapa będzie informowała Google
o pojawieniu się nowych podstron i tym
samym będzie przyspieszała ich
indeksowanie.
Aby robot wyszukiwarki dowiedział się
o istnieniu pliku sitemap, należy mu go
zgłosić. W tym celu można skorzystać
z bezpłatnych narzędzi, jakie Google
udostępnia właścicielom stron www, Google
Webmaster Tools. Trzeba zarejestrować się na
google.com/webmasters/tools/ i przejść
prostą procedurę weryfikacji, dzięki której
Google upewnia się, że faktycznie jesteśmy
właścicielami danej domeny. Procedura jest
szybka i prosta, wystarczy pobrać krótki kod
i wstawić go do szablonu witryny – potrafi to
zrobić każdy wykonawca stron www.
Po aktywowaniu konta w Webmaster Tools
można zgłosić sitemapę strony. Ale to
narzędzie ma dużo więcej zastosowań.
Przede wszystkim właściciel sklepu
internetowego znajdzie tu statystyki
indeksowania jego witryny. Dowie się także,
czy robot Google napotyka na jakieś
problemy i ewentualnie jakie błędy pojawiają
się podczas indeksowania strony.

Od czego zależą pozycje witryny
w wynikach organicznych
Google?
Algorytm Google bierze pod uwagę szereg
różnych czynników, z których najważniejsze
to kontent witryny, jej struktura, historia
domeny oraz linki prowadzące do witryny
z innych stron internetowych.
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Kontent, czyli treści publikowane w serwisie
internetowym, to czynnik najważniejszy. Liczy
się przede wszystkim ich unikalność. Jeśli
witryna powiela teksty publikowane na
innych stronach internetowych, wówczas ma
tak zwany duplicate content, który przez
Google jest źle widziany. Dla Google ważne
jest także to, czy strona żyje. Jeśli cyklicznie
dodawane są nowe treści, witryna ma wyższe
noty.
Częstym błędem właścicieli sklepów
internetowych jest zamieszczanie przy
produktach opisów, które są dostarczane
przez producenta. Jeśli kilkadziesiąt witryn
ma przy produkcie ten sam opis, trudno
będzie przebić się w Google. Zdecydowanie
warto więc zainwestować w stworzenie
własnych opisów dobrej jakości. Co to
znaczy?
Aby automat Google uznał opis produktu
za wartościowy, powinien on być dość
długi. Półtora tysiąca znaków to minimum,
ale lepiej, gdy tekst jest jeszcze dłuższy.
Liczy się też nasycenie opisu odpowiednimi
słowami kluczowymi. Na podstronie
z prezentacją produktu jest to jego dokładna
nazwa. Powinna być powtórzona w treści
strony kilka razy. Przy tym ważne są
proporcje. Jeśli wstawimy kluczową frazę
nadmiernie gęsto, robot Google uzna to
za nienaturalne i może potraktować jako
spamowanie.
Dla automatu Google liczy się też to, jak
strona jest zbudowana. Przede wszystkim
musi mieć uporządkowaną nawigację,
właściwe linkowanie wewnętrzne, dobrą
konstrukcję adresów URL, odpowiednie
metatagi. O tym więcej w dalszej części
rozdziału.
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Z punktu widzenia Google bardzo ważne są
wiek i historia domeny, w jakiej jest
prowadzony serwis internetowy. Na ogół
trudniej jest pozycjonować nowe domeny niż
te, które funkcjonują w sieci od lat. Istotne jest
też to, czy domena nie ma na swoim koncie
kary nałożonej przez Google za stosowanie
nieuczciwych praktyk pozycjonerskich. Jeśli
przejmujemy domenę z rynku wtórnego,
koniecznie trzeba sprawdzić, czy nie
nałożono na nią filtra lub bana. Domena
z drugiej ręki może jednak mieć sporą
wartość. Jeśli wcześniej był w niej
prowadzony serwis o tej tematyce zbliżonej
do działalności sklepu, a domena ma wysoki
pagerank, wówczas można liczyć na bonus
od Google.

Na niekorzyść witryny działają natomiast linki
do innych serwisów, które są na niej
zamieszczone. Podczas indeksowania
serwisu robot Google ucieka przez nie do
innych stron. Zasada jest więc taka: starajmy
się pozyskać jak najwięcej odnośników
z innych stron do naszego serwisu
i jednocześnie ograniczmy do minimum linki
wychodzące z naszej strony. Jeśli z różnych
względów musimy zamieszczać odnośniki
do serwisów zewnętrznych, warto opatrzyć je
atrybutem rel=nofollow, które dla robota
Google nie mają wartości.

Pagerank to jeden z najistotniejszych
czynników decydujących o pozycjach
w wyszukiwarce. Jest to ocena, jaką Google
wystawia witrynie, w skali od zera do
dziesięciu. Pagerank na poziomie 4 jest już
całkiem dobry, 7 mają najlepsze serwisy.
Notę danej strony można sprawdzić
w jednym z wielu darmowych serwisów
internetowych, na przykład MyPageRank.pl.

Witryny mogą być pozycjonowane dwoma
metodami: albo na konkretne, najważniejsze
z punktu widzenia danego biznesu słowa
kluczowe, albo na długi ogon, o którym była
mowa już wcześniej. Możliwe jest też
oczywiście jednoczesne stosowanie obu
metod.

Pagerank strony zależy od linków
prowadzących do niej z serwisów
zewnętrznych. Algorytm Google został
zbudowany na założeniu, że internauci
zamieszczają w sieci linki do dobrych
serwisów, by polecić je innym. Jeśli serwis
jest często polecany przez użytkowników,
również Google ocenia go dobrze. Co istotne,
liczy się nie tylko liczba linków zewnętrznych,
ale także ich jakość. Odnośniki ze stron, które
same mają wysoki pagerank, a dodatkowo są
związane tematycznie z pozycjonowanym
serwisem, są przez automat Googla oceniane
najwyżej.
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Jak wybrać słowa kluczowe,
na które będzie pozycjonowana
witryna?

Przykładowo, jeśli mamy do czynienia
z księgarnią internetową, właściwe frazy do
jej pozycjonowania to byłyby: książki, horrory,
kryminały, słowniki, podręczniki i tak dalej.
Ale na tak ogólne i popularne frazy
wypozycjonować się jest bardzo ciężko, dużo
łatwiej ściągać potencjalnych klientów
z długiego ogona, na który w tym przypadku
będą składały się nazwiska autorów oraz
tytuły książek dostępnych w ofercie sklepu.
Księgarnie internetowe mają na ogół
w ofercie tysiące produktów. Inaczej jest
w przypadku sklepów z węższym
asortymentem. Dla przykładu weźmy sklep
z pościelą. Przyjęcie strategii długiego ogona
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nie byłoby tu właściwe. Po pierwsze, nawet
jeśli taki sprzedawca ma szeroki asortyment
i oferuje setki kolorów i wzorów pościeli,
poszczególne produkty nie mają swoich
charakterystycznych nazw własnych. Po
drugie, użytkownicy wpisując frazy związane
z pościelą niekoniecznie muszą być
zainteresowani jej kupnem, tak będzie na
przykład z frazą „jak prać pościel wełnianą”.
Słowo pościel w nim występuje, ale aktualnie
użytkownik szuka praktycznych informacji
i najprawdopodobniej nie chce nic kupować.
W przypadku takiego sklepu lepszą metodą
będzie zatem wybranie kilku czy kilkunastu
istotnych fraz, które są często poszukiwane
przez internautów. Może to być na przykład:
pościel, pościel satynowa, pościel dla dzieci,
kołdry, poduszki, pościel z kory i tym
podobne.
Wybór odpowiednich słów kluczowych, na
jakie będzie pozycjonowany sklep
internetowy, jest zadaniem trudnym i bardzo
ważnym. Ruch na witrynie e-commerce nie
jest wartością samą w sobie, liczy się przede
wszystkim dotarcie do tych użytkowników,
którzy są potencjalnymi klientami, czyli
szukają w Google informacji o produktach.
Najlepsze słowa kluczowe do
pozycjonowania e-sklepu to takie, które są
precyzyjne, czyli w praktyce sprowadzają się
do nazw kategorii produktów, marek albo
konkretnych produktów, a jednocześnie na
tyle szerokie, że internauci wpisują je często.
Na ogół im fraza jest węższa i bardziej
konkretna, tym łatwiej ją pozycjonować, bo
konkurencja jest mniejsza niż w przypadku
szerokich, ogólnych słów kluczowych. Jeśli
jednak dobierzemy frazy zbyt wąskie,
choćbyśmy osiągnęli najwyższe pozycje,
ruch z nich będzie niewielki. Wspomniany
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wcześniej przykładowy sklep z pościelą łatwo
byłoby wypozycjonować na frazę „pościel
180x200”, ale co z tego, jeśli wpisuje ją
garstka internautów.
W odpowiednim dobraniu fraz do
pozycjonowania strony pomagają narzędzia
udostępniane przez Google: Trends oraz
Keyword Tool (narzędzie propozycji słów
kluczowych). Oba w różnych ujęciach
pokazują to, jak często użytkownicy wpisują
daną frazę do wyszukiwarki.
Google Trends (google.com/trends) pokazuje
trend popularności wybranego słowa
kluczowego. Nie dowiemy się, ile dokładnie
ma ono zapytań w danym momencie, ale
możemy porównać jego popularność z inną
dowolną frazą. Przykładowo, jeśli
zastanawiamy się, czy kategorię produktów
nazwać „pościel dziecięca” czy „pościel dla
dzieci”, dzięki Google Trends dowiemy się, że
internauci pytają wyszukiwarkę przede
wszystkim o tą drugą, dlatego lepiej
pozycjonować się na nią.
Narzędzie propozycji słów kluczowych
(adwords.google.pl/o/KeywordTool) jest
udostępniane w ramach usługi Adwords (tak
nazywa się system reklam w postaci linków
sponsorowanych, o którym więcej w dalszej
części), ale korzystać z niego mogą wszyscy,
nawet bez zalogowania. Narzędzie pokazuje,
jaka dokładnie jest średnia miesięczna liczba
zapytań o poszczególne frazy. Co więcej,
podpowiada popularne słowa kluczowe. Jeśli
zapytamy system o słowo „pościel”, dowiemy
się, jakie inne, powiązane z nim frazy są
często wyszukiwane przez internautów.
W narzędziu Google Keyword Tool trzeba
zwrócić uwagę na typ dopasowania słów,
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które chcemy sprawdzić. Domyślnie jest
zaznaczone dopasowanie przybliżone, czyli
najszersze – pokazuje wyniki
poszczególnych słów wraz z ich
odpowiednikami, na przykład słowami
pisanymi z literówką. Typ dopasowania
możemy zmienić na ścisłe bądź „do
wyrażenia”. To ostatnie oznacza, że narzędzie
pokaże statystykę dokładnie pytanej frazy,
która jest wpisywana przez użytkowników
samodzielnie albo wraz z jakimś jeszcze
innym słowem bądź słowami. Najbardziej
konkretne jest dopasowanie ścisłe, które
pokazuje popularność dokładnie tego
słowa, jakie sprawdzamy. Jeśli wybieramy
słowa do pozycjonowania e-sklepu,
powinniśmy kierować się przede
wszystkim wynikami w dopasowaniu
ścisłym.

Jak zbudować witrynę sklepu,
żeby była Google-friendly?
Ważna jest technologia, w jakiej wykonana
jest strona www. Czasem firmy – także
sklepy internetowe – chcą mieć witrynę
animowaną i wykonują ją we Flashu. Choć
Google indeksuje już takie strony, są one na
ogół gorzej pozycjonowane niż te stworzone
w HTML-u. Jeśli więc koniecznie chcemy
mieć na stronie animacje, użyjmy Flasha
tylko do pewnych elementów strony. Na
pewno należy unikać go w miejscach, które
zawierają istotny z punktu widzenia
pozycjonowania tekst, czyli na przykład
w menu nawigacyjnym.
Wszystkie napisy na stronie powinny być
zamieszczone tekstem, nie na obrazkach.
Wówczas mają największą wartość. Takie
właściwości czcionki jak krój, kolor, rozmiar,
barwa tła nie mają znaczenia.
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Google indeksuje także obrazki, które
następnie prezentuje internautom
w wyszukiwarce grafiki. Automat rzecz jasna
nie potrafi sam rozpoznać, co jest na danym
zdjęciu, sugeruje się więc jego nazwą.
Wszystkie fotografie produktów publikowane
na witrynie sklepu powinny więc mieć teksty
alternatywne, które zawierają dokładną
nazwę przedmiotu.
Bardzo ważna jest struktura strony. Chodzi tu
przede wszystkim o logiczny, konsekwentny
podział kontentu na działy i poddziały. W ich
nazwach powinny być użyte słowa kluczowe,
na które sklep chce się pozycjonować. Na
każdej podstronie powinno być widoczne
menu nawigacyjne. Jeśli sklep ma szeroki
asortyment, menu może być kilkustopniowe.
Ważne jest też wewnętrzne linkowanie.
Wszystkie podstrony witryny sklepowej
muszą być podlinkowane. Najlepiej, gdy
przez menu – nawet jeśli składa się ono
z kilku poziomów – można trafić do dowolnej
podstrony z produktem. Na każdej podstronie
pod nagłówkiem powinna być zamieszczona
ścieżka nawigacyjna, inaczej zwana ścieżką
okruszków (z ang. breadcrumbs). Pokazuje
ona drogę, jaką ze strony głównej witryny
można trafić do tej konkretnej strony
– i zawiera linki do stron pośredniczących.
Istotne jest także to, jak skonstruowane są
adresy URL poszczególnych podstron.
Dobrze jest używać w nich kluczowych fraz.
W adresie strony będącej kategorią
produktów powinna być użyta nazwa
kategorii, adres powinien wyglądać
następująco:
www.przykladowa-domena.pl/nazwa-kategor
ii/. Z kolei adres URL strony przedstawiającej
produkt może wyglądać następująco:
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www.przykladowa-domena.pl/nazwa-kategor
ii/nazwa-produktu/. Adresy, w których nie ma
słów kluczowych, za to są numery i znaki
specjalne, są przez Google źle widziane.
Każda ze stron powinna mieć odpowiednie
metatagi. Są to informacje opisujące stronę,
które w większości dla użytkownika nie są
widoczne, ale niosą istotną informację dla
robota Google. Najważniejszy jest tytuł strony
(title), powinien on zawierać kluczową dla
danej podstrony frazę, czyli na przykład na
stronie z produktem powinna tu być jego
nazwa, marka, model. Tytuł jest wyświetlany
w nagłówku przeglądarki albo zakładki
w przeglądarce. Wartość SEO-wa tagów:
słowa kluczowe (keywords) oraz opis
(description) jest dyskusyjna, ale o nie
również warto zadbać. Google wykorzystuje
description do prezentowania rekordu na
liście wyników wyszukiwania. Użytkownik
widzi dziesięć takich wyników na jednej
stronie i w pewnej mierze właśnie od opisów
zależy, w który link kliknie.

Jak pozyskiwać linki do witryny
sklepu z innych serwisów?

przez wyszukiwarki, Dziś są wykorzystywane
przede wszystkim przez pozycjonerów
właśnie w celu pozyskiwania linków
zewnętrznych. Do katalogu swoją stronę
może dodać każdy, przy czym na ogół są one
moderowane i redaktor może odmówić
umieszczenia wpisu, jeśli jest on niezgodny
z regulaminem.
Dodanie strony www do katalogu może być
darmowe lub płatne. Koszt na ogół zależy od
mocy danego katalogu. Przed dodaniem
witryny warto jest sprawdzić jego pagerank,
szczególnie wtedy, gdy za wpis musimy
zapłacić. Wartościowe są z pewnością
katalogi stron na największych portalach
ogólnotematycznych.
Podobną funkcję do katalogów pełnią tak
zwane precle – presell pages. Są to
niewielkie serwisy stworzone przeważnie na
platformach blogowych, w których można
zamieścić wpis zawierający link do swojej
strony internetowej.

Pozyskiwanie linków zewnętrznych to jeden
z najważniejszych obszarów SEO. Jak
wspominaliśmy wcześniej, liczy się ich ilość,
ale też i jakość, która jest pochodną
pageranku i tematyki linkującej strony. Skąd
brać dobre linki?

Warto wykorzystać każdą możliwość
zamieszczenia odnośnika do witryny.
Prośmy o to serwisy partnerskie, z którymi
współpracujemy, wykorzystujmy bazy firm
i serwisy ogłoszeniowe. Jeśli dostajemy
ofertę wpisania się do bazy, sprawdźmy, czy
pozwala ona na zamieszczenia ogłoszenia
z linkiem bez atrybutu nofollow, bo taki dla
Google nie będzie miał wartości.

Najpopularniejsza metoda to dodawanie do
katalogów. Katalogów stron www są setki.
W początkach internetu służyły
użytkownikom do poszukiwania informacji
– były to takie „książki telefoniczne” sieci. Już
dawno temu w tej roli zostały zastąpione

Dodając linki na innych stronach należy
zadbać o anchor text. Jest to widoczna
na stronie fraza, która jest podlikowana
do strony docelowej. Powinna to być ta
fraza, na którą chcemy pozycjonować
daną stronę.
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Co grozi za nieuczciwe praktyki
pozycjonerskie?
Aby szybko osiągnąć wysokie pozycje
w wynikach wyszukiwania, niektóre serwisy
stosują triki niezgodne z regulaminem
Google. Należy do nich na przykład
prezentowanie innej wersji strony dla
użytkownika, a innej dla robota Google. Albo
upychanie na stronie dużej liczby słów
kluczowych, które czasem nawet są pisane
czcionką w takim samym kolorze jak tło,
przez co dla użytkownika są niewidoczne.
Najczęstszy grzech pozycjonerów to jednak
kupowanie linków w tak zwanych SWL-ach,
czyli systemach wymiany linków. Jest to
sposób na szybkie i efektowne podbicie
pozycji danej strony, ale Google zabrania
stosowania tej metody.
Oczywiście zabezpieczenia stosowane przez
Google nie są doskonałe i w większości
przypadków stosowanie SWL-i uchodzi
pozycjonerom na sucho. Jeśli jednak automat
albo pracownik Google przyłapie na tym
witrynę, może nałożyć na nią karę zwaną
filtrem.
Filtr oznacza spadek wszystkich pozycji
witryny o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset
oczek w dół. W efekcie staje się niewidoczna
w wynikach i traci praktycznie cały ruch
z wyszukiwarki. Na początku 2012 roku taka
kara została nałożona na największe
w Polsce porównywarki cen: Ceneo, Skąpca
i Nokaut. Google oficjalnie poinformował, że
powodem było stosowanie przez te serwisy
SWL-i.
Co zrobić, gdy strona zostanie zafiltrowana?
Przede wszystkim trzeba zaprzestać
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stosowania niedozwolonych metod
pozycjonerskich. Jeśli filtr został nałożony
za SWL-e, trzeba pozdejmować wszystkie
pozyskane tą metodą linki. Po tym można
zgłosić witrynę do ponownego rozpatrzenia
przez Google. W wspomnianym przykładzie
porównywarek filtr został zdjęty po upływie
miesiąca. Nie ma jednak gwarancji, że
w każdym przypadku tak właśnie będzie,
okres ten może być znacznie dłuższy.

Jak kupować reklamę w Google
Adwords?
Reklama w Google jest jedną z najlepszych
metod promowania sprzedaży internetowej.
Jest oparta na modelu efektywnościowym
CPC (cost per click – płatność za klik), a to
znaczy, że właściciel sklepu płaci tylko za
użytkowników, którzy zainteresowali się
reklamą i przyszli na jego stronę.
System reklamowy Google Adwords jest
w pełni zautomatyzowany. Wystarczy
zarejestrować się w nim, doładować konto
choćby niewielką kwotą i już można
emitować reklamy. Kampanię uruchamia się
samodzielnie. Należy zdefiniować słowa
kluczowe, na które linki sponsorowane mają
się wyświetlać, ustawić maksymalną stawkę
za kliknięcie oraz napisać treść reklam.
W Google Adwords nie ma cennika, stawki
za klik są ustalane w toku licytacji. Jeśli wielu
reklamodawców chce, by na dane słowo
kluczowe ich strona była widoczna, będą
musieli proponować stawki wyższe niż
konkurenci. Dlatego w najbardziej
konkurencyjnych branżach za jeden klik
można zapłacić nawet kilka złotych – tak jest
na przykład w finansach lub turystyce. Z kolei
w innych, mniej dochodowych dziedzinach
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e-commerce, jeden klik może kosztować
zaledwie kilka czy kilkanaście groszy.

konwertują na sprzedaż. I oczywiście
eliminować te, które nie są efektywne.

Tego, jaki konkretnie będzie koszt klików
w reklamy danego sklepu, dowiemy się
dopiero po uruchomieniu kampanii.
Wprawdzie przy jej definiowaniu Google
podpowiada, jakie kwoty trzeba
zadeklarować, aby reklama wyświetlała się,
ale te sugestie często są lekko zawyżone.
System nie wie, ile dokładnie będzie zapytań
o daną frazę w następnych dniach ani ile
będą chcieli płacić inni reklamodawcy.
Dlatego definiując kampanię warto zacząć
od stawek niższych niż sugerowane przez
system – jest spora szansa, że reklama i tak
będzie się wyświetlać, a my zaoszczędzimy.

Stawki za kliknięcie zależą nie tylko od tego,
jaka jest konkurencja w danej branży. Liczy
się także sama kampania, jej jakość
i efektywność. Kampania jest wysokiej
jakości wtedy, gdy słowa kluczowe, na które
chce wyświetlać się reklamodawca,
odpowiadają treściom zawartym na
reklamowanej stronie. Z kolei efektywność
wyznaczana jest wskaźnikiem CTR – z ang.
click through rate. Obrazuje on, jaki odsetek
użytkowników, którym została wyświetlona
reklama, kliknął w nią. Przy wysokim
wskaźniku CTR stawki za kliknięcia będą
niższe.

System Google Adwords pozwala na bieżąco
kontrolować wydatki. Reklamodawca ustawia
dzienny budżet i jego reklamy wyświetlają się
do momentu, gdy nie zostanie on
wyczerpany. Jeśli kliknięć w reklamę będzie
dużo, po osiągnięciu limitu kosztów linki
sponsorowane po prostu przestaną się
wyświetlać.

Samo zdefiniowanie kampanii nie jest trudne,
system Adwords jest bardzo intuicyjny. Jest
też dostępny rozbudowany serwis
informacyjny z pomocą. Mało tego,
pracownicy Googla pomagają nowym
klientom w definiowaniu pierwszych
kampanii. Jednak aby reklama
w wyszukiwarce była bardzo efektywna,
trzeba wprawy i doświadczenia. A te można
zdobyć praktycznie tylko metodą prób
i błędów.

Reklamując się w Google możemy
– i powinniśmy – stale monitorować efekty
kampanii i optymalizować ją. W jaki sposób?
Do jednej grupy reklam można przygotować
kilka różnych tekstów reklamowych i
obserwować, które klikają się najlepiej. Konto
Google Adwords można też spiąć z kontem
statystyk Google Analytics i w ten sposób
otrzymywać bardzo precyzyjne informacje
o tym, co robią użytkownicy przekierowani
z reklam w wyszukiwarce. Analizując
wskaźniki celów możemy zbadać, które
słowa kluczowe i teksty reklamowe najlepiej
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Jeśli w firmie nie ma osoby, która mogłaby
zarządzać kampaniami w Adwords, warto
zastanowić się nad zleceniem jej
wyspecjalizowanej agencji SEM. Oczywiście
należy liczyć się z dodatkowym kosztem, bo
trzeba uwzględnić wynagrodzenie takiej
agencji. Z drugiej jednak strony możemy
liczyć na wyższą efektywność kampanii, bo
będą ją definiować i optymalizować
doświadczeni specjaliści.
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Społeczności to potężne narzędzie dla właścicieli sklepów
internetowych. Jeśli promocja w social media jest umiejętnie
prowadzona, to zakończy się sukcesem - nowymi klientami
i wzrostem zysków.

Prowadząc sklep internetowy, szczególnie
z asortymentem, który szybko może zyskać
uznanie wśród użytkowników społeczności,
warto zainteresować się promocją na
Facebooku. To obecnie największy serwis
społecznościowy w Polsce i nie można go
zignorować. Jako jedyny również udostępnia
w tej chwili możliwość prowadzenia sklepu
w ramach firmowego fanpage'a. Co to
w praktyce oznacza?

Nowy trend: f-commerce
Jeśli prowadzisz sklep i masz założony
fanpage, możesz również uruchomić moduł,
który pozwoli użytkownikom Facebooka
dokonywać zakupów bezpośrednio ze
swojego konta w serwisie. Dla nich to duże
ułatwienie, dla sklepu kolejny kanał
sprzedaży. Choć trzeba przyznać - na razie
mocno niszowy. Przygotowując publikację
raportu na temat e-commerce w ubiegłym
roku, przytoczyliśmy wyniki ankiety, którą
przeprowadził na Facebooku serwis
naFejsie.pl. Zadane zostało pytanie: "czy
kiedykolwiek zdarzyło ci się kupić jakiś
przedmiot w sklepie na Facebooku?". Biorąc
pod uwagę, że na pytanie odpowiedziały
głównie osoby zainteresowane tematyką,
sytuacja nie wygląda za dobrze. Blisko 300
osób stwierdziło, że nigdy nie kupiło niczego
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przez sklep na Facebooku. Zaledwie 12 osób
(sic!) potwierdziło zakup przynajmniej
jednego przedmiotu.
Wyników tej ankiety nie można oczywiście
traktować reprezentatywnie. Biorąc jednak
pod uwagę, że trafiła do osób, które
teoretycznie powinny być zainteresowane
tematyką, wynik nie świadczy najlepiej
o branży f-commerce. To wciąż nisza, która
ma potencjał, na razie jednak
niewykorzystany.
W lutym serwis internetowy Bloomberg
opublikował artykuł, w którym uzasadnia, że
sklepy na Facebooku nie działają tak, jak
powinny. Przytoczył przykład
amerykańskiego Gamestop Corp., który na
swoim fanpage'u gromadzi ponad 3,5 miliona
fanów. Firma uruchomiła sklep w oparciu
o platformę Facebooka. Niestety, po pół roku
został on zamkniety. Podobna sytuacja
spotkała między innymi sieć odzieżową GAP
czy też J.C. Penney.
W Polsce ruszyła podobna lawina
internetowych sklepów działających w social
media. Głównie na Facebooku, stąd nurt
social commerce i f-commerce. Ile z nich
działa dzisiaj, ile z nich zaliczyło wpadki? Na
założenie sklepu na Facebooku zdecydował
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się między innymi Vobis, który do małych
graczy nie należy. Na stronie aplikacji sklepu
użytkownicy przez dwa ostatnie tygodnie
czerwca i początek lipca 2011 roku widzieli
jedynie "zaślepkę" informującą, że ważność
licencji dla Vobisu wygasła 20 czerwca. Błąd
został jednak naprawiony i sklep na
Facebooku normalnie funkcjonuje. Nadal.
Dla Vobis jednak wciąż czołowym miejscem
sprzedaży jest e-sklep i punkty stacjonarne,
dlatego sklep na Facebooku jest jedynie
ciekawym dodatkiem, ale już mniejsze sklepy
mogą pokusić się o dodatkowy kanał
promocji. Bo tak naprawdę sklep na
Facebooku nie jest złym pomysłem, tylko
trzeba wiedzieć, jak go rozpromować.
I najważniejsze: na Facebooku musi być
nasza grupa docelowa. Jeśli sprzedajemy
kosiarki czy odzież roboczą, to serwis
społecznościowy nie będzie odpowiednim
miejscem. Grupa użytkowników Facebooka
to głównie osoby w wieku 15-35 lat, raczej
z większych miejscowości, uczące się lub
pracujące w branży usług. Do nich ten
produkt nie trafi, a f-sklep z dużym
prawdopodobieństwem okaże się fiaskiem.

REKLAMA
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Dużą szansę na zaistnienie
w społecznościach mają marki, które
oferują produkty skierowane do młodych
osób, w dużej mierze aktywnych. Przykładem
mogą być sklepy z butami. DeeZee.pl
i StyloweButki.pl zgromadziły pokaźną liczbę
fanów - odpowiednio 130 tys. i 74 tys. To
głównie młode kobiety, żywo zainteresowane
modą. Na obu fanpage'ach znajdziemy
odnośniki do sklepów internetowych
- bezpośrednio do wybranych działów, na
przykład nowości, promocji, najchętniej
kupowanych produktów czy wyprzedaży.
Sklepy te w ciekawy sposób prowadzą
swoje fanpage'e. Codziennie umieszczają
kilka postów, w większości zdjęć, niektóre
z nich to promocje ze sklepu, inne to
inspiracje. Angażują społeczność
w odpowiednim dla niej języku, znają
potrzeby grupy docelowej, wchodzą w dialog,
komunikacja jest obustronna. Dużą
popularnością cieszą się również posty,
w których właściciele sklepu pokazują, jak
blogerki modowe noszą ich produkty. To
obustronna promocja - dla blogerek, które
poniekąd zostają ambasadorkami marki,
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a z drugiej strony dla sklepu. I to nie tylko na
Facebooku, ale również w społeczności
blogerów.
Istnieje również kilka firm, które umożliwiają
założenie sklepu na Facebooku nie tylko
sklepom, ale również prywatnym osobom.
Przykładem jest InFlavo. Trudno jednak
określić, jaką popularnością cieszą się takie
rozwiązania. Jest to dobra opcja dla tych,
których nie interesują aukcje internetowe, nie
chcą sprzedawać również za pomocą
serwisów ogłoszeniowych. Pytanie, czy są
jednak zainteresowani dotarciem do bardzo
wąskiego grona odbiorców, czyli swoich
znajomych.
Krzysztof Bartnik z serwisu ekomercyjnie.pl
podzielił się w ubiegłym roku swoimi
obserwacjami dotyczącymi działania
sklepów na Facebooku. Jego zdaniem,
w przypadku dużych marek,
rozpoznawalnych poza społecznościami, nie
można mówić o zatrważającej popularności.
F-commerce to ciekawostka, która nie
przynosi wiele korzyści. Bartnik zauważa, że
część klientów kupuje na Facebooku
z ciekawości, by przetestować usługę.
Można z tego wywnioskować, że:
sklep na Facebooku przyda się raczej
małym firmom, które dopiero budują swoją
markę i których klienci są obecni
w społecznościach,
wiele wskazuje na to, że klientem na
Facebooku zostanie osoba, która jest
w jakiś sposób związana z branżą (test
usługi) lub osoba, która aktywnie bierze
udział w życiu serwisów
społecznościowych,
użytkownicy Facebooka korzystają
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z serwisu przede wszystkim w celach
rozrywkowych (kontakt ze znajomymi,
dodanie zdjęć, gry, quizy), nie kojarzą go
jako platformy służącej handlowi,
brak zawrotnej popularności wynika
również z obaw o bezpieczeństwo danych.
Użytkownicy Facebooka mogą nie wiedzieć,
czy po zakupie przez FB mogą zwrócić towar,
czy mogą go reklamować. Jeśli nie jest to
jasno i klarownie zaznaczone, część osób
może mieć z tym problem. To podstawy,
jednak wciąż pomijane przez wielu
sprzedawców. Osobna witryna z ofertą
sklepu, w której widnieje cały regulamin, nie
trzeba akceptować dostępu do naszych
danych, wystarczy rejestracja lub proste
kliknięcie, a system jest jasny - dla
użytkowników pozostaje bardziej
wiarygodna.
Koszt prowadzenia sklepu na Facebooku nie
jest niski, a cena usługi wiąże się
z abonamentem. Firma, która obsługuje daną
platformę, pobiera co miesiąc opłaty, nie
licząc samego wdrożenia sklepu. To koszt od
kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Budowanie zaangażowanej
społeczności wokół e-sklepu
Promowanie sklepu w serwisach
społecznościowych to jednak doskonałe
uzupełnienie. Nie trzeba oferować
użytkownikom zakupów bezpośrednio
w aplikacji FB, wystarczy odpowiednio ich
zaangażować i zachęcić do kupna produktu
już na właściwej stronie sklepu. Wystarczy
podać link.
Jak jednak zbudować zaangażowaną
społeczność?
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1. W sklepie internetowym warto umieścić
widget Facebooka. Na stronie głównej, na
poszczególnych podstronach - znacznie
ułatwi to internautom dotarcie do fanpage'a.
Widgety oraz hasła zachęcające do
polubienia strony sklepu warto wysyłać
również w newsletterach. Trzeba jednak
pamiętać, że internauta nie polubi strony
sklepu, jeśli nie będzie miał z tego korzyści.
2. Korzyści mogą być materialne - na
przykład w postaci kuponu rabatowego.
W podobne działania inwestuje sieć sklepów
Reporter. W regularnych mailingach
zachęcają swoich subskrybentów do
polubienia fanpage'a sklepu, a co za tym
idzie - oferują zniżki tylko użytkownikom
Facebooka. I to nie tylko w sklepach
stacjonarnych po wydrukowaniu kuponu, ale
również w sieci, między innymi na
Answear.com, gdzie marka sprzedaje swoje
ubrania.
3. Działania takie nie muszą jednak
ograniczać się wyłącznie do zniżek.
Przykładowo, Restyle.pl za polubienie
swojego fanpage'a oferuje klientom
pierwszeństwo w informowaniu o nowych
dostawach czy też wyprzedażach na stronie.
Również za pomocą Facebooka (i mailingu)
informuje o zniżkach specjalnych - na
przykład z okazji urodzin sklepu. Jednak ci
użytkownicy, którzy nie subskrybują
newslettera, dowiedzą się o zniżce
z Facebooka.
4. Szybka reakcja obsługi sklepu na pytania,
wątpliwości i skargi użytkowników - dialog
zawsze buduje i angażuje społeczność. Nie
warto milczeć, kiedy użytkownicy wytykają
publicznie wady. Jeśli nie mają racji, warto ze
spokojem wytłumaczyć nieporozumienie
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i wskazać właściwe rozwiązania (na przykład
w procesie zakupowym czy przy
wykorzystaniu kuponów rabatowych). Jeśli
jednak rację mają - bić się w pierś i jak
najszybciej przyznać się do błędu. Najlepiej
z humorem, jeśli to możliwe. Najważniejsze
jednak, by ze strony administratorów pojawiła
się jakakolwiek reakcja. Jej brak jest czasem
gorszy i bardziej symptomatyczny, niż nawet
najbardziej bełkotliwa marketingowa
wypowiedź. Kryzysy w social media zdarzają
się często, rozwijają się bardzo szybko
i czasem trudno je ugasić.
Przykład: internetowy supermarket Frisco.pl
zmieniał stronę główną. Ba, całkowicie
przebudował swoją witrynę, przez co zmienił
się zupełnie proces zakupowy.
Użytkownikom poznikały ich listy zakupów.
W takiej sytuacji internauta nie pisze maila
w formularzu kontaktowym, ale pyta na
Facebooku. Pytań na fanpage'u Frisco
pojawiło się kilkadziesiąt. Praktycznie
wszystkie bez odpowiedzi, co migiem
doprowadziło do irytacji użytkowników. Poza
merytorycznymi uwagami i zgłaszaniem
usterek, zaczęły pojawiać się mocno
negatywne opinie o samym sklepie,
a użytkownicy zaczęli deklarować odejście
do konkurencji.
Sklep cały czas milczał, wysyłane były
mailingi o zmianach, ale brakowało reakcji na
Facebooku. Oliwy do ognia dolał fakt, że
któregoś dnia na fanpage'u Frisco pojawił się
wpis zupełnie oderwany od "kryzysowej
rzeczywistości". Wpis brzmiał: "Szok! To, co
jemy, jednak ma wpływ. Wyborcza w dziale
Nauka publikuje artykuł o wpływie różnych
związków na jakość nasienia. Widzieliście?"
i kierował do artykułu w Gazecie Wyborczej
na temat jakości spermy Polaków.
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Na reakcję użytkowników nie trzeba było
długo czekać. Jeden z komentarzy: "Przez
obecną stronę nie da się zrobić zakupów
a wy próbujecie odwrócić uwagę
tabloidowymi tematami. Kiedy macie zamiar
zabrać głos w dyskusji na poważnie?
Zrobiłam dziś kolejne zakupy w Almie
i martwi mnie ile czasu będzie jeszcze wisiała
ta imitacja waszej strony".

zapamiętają z naszych wpisów. Warto też
pamiętać, że są osoby, które zanim polubią
dany fanpage, przeglądają go mniej lub
bardziej szczegółowo. Patrzą jednak, jakie
treści są na nim umieszczane. Jeśli zobaczą,
że sklep nie potrafi zaciekawić, umieszcza
monotematyczne wpisy, pisane oficjalnym
językiem lub nowomową marketingową, nie
klikną "Lubię to".

Od niefortunnego wpisu minął miesiąc i na
fanpage'u Frisco nadal nie pojawił się osobny
wpis dotyczący wątpliwości użytkowników.
Sklep odpowiada jedynie w komentarzach,
zachęcając internautów do kontaktu przez
formularz na stronie lub za pomocą infolinii.

7. Konkursy. To rzecz dodatkowa, jednak
warta wspomnienia. Konkurs powinien być
zorganizowany zgodnie z regulaminem
Facebooka, a ten zabrania tworzenia
konkursów na "liczbę lajków" czy liczbę
udostępnień zdjęć. Każda tego typu zabawa
powinna odbywać się w osobnej aplikacji,
stworzonej do tego celu, zawierającej
regulamin gry. Bez tego Facebook może
skasować konkurs, a to z kolei spowoduje,
że nie tylko utracimy dotychczasowe dane,
ale też narazimy się na irytację
użytkowników (i ewentualny kryzys).

5. W budowaniu relacji z użytkownikami
niezbędna jest regularność wpisów.
Zamieszczanie postów raz w miesiącu nie
skłoni internauty do napisania komentarza,
tym bardziej, że część użytkowników
w natłoku wpisów w newsfeedzie go nawet
nie dostrzeże. Publikujmy więc często
i regularnie, jednak bez spamu. Wpisy typu
"klikajcie lubię to" i śmieszny obrazek
przestały już bawić, często traktowane są jako
spam. Dlatego ważne też, by każdy wpis
w jakiś sposób był związany z działalnością
firmy. Choćby za pomocą inspiracji
modowych (jeśli mowa o sklepach
z ubraniami czy dodatkami).
6. Język - dopasowany do grupy docelowej.
Nie piszmy oficjalnie, jeśli rozmawiamy
z nastolatkami. To ich zniechęci, niewiele
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Konkurs jest ciekawą metodą na
nagrodzenie najbardziej zaangażowanych
fanów (jeśli przykładowo chcemy zadać
pytanie związane z marką, na które nie
odpowie przeciętny internauta). To
również sposób na zdobycie nowych
fanów, choć trzeba pamiętać, że
w zależności od formuły może zamienić
się w nic nie warte "rozdawnictwo",
jeśli skupimy się w nierównej mierze
na nagrodach, a nie na sprawnym
przeprowadzeniu gry.
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Potrafią znacząco poprawić wyniki sprzedaży. Dla nowych
sklepów są świetnym sposobem na pokazanie się potencjalnym
klientom. Korzystają z nich świadomi internauci, którzy są
zdecydowani na zakupy i chcą wydać pieniądze. Oto dlaczego
prowadząc internetowy sklep wypada wziąć je pod uwagę. Mowa
o porównywarkach cen, z których korzysta ponad połowa polskich
e-klientów.

Ponad 90 procent polskich internautów, zanim
wybierze się na internetowe zakupy, wpisuje
nazwę poszukiwanego produktu w oknie
wyszukiwarki internetowej lub korzysta
z porównywarki cen - podaje firma Deloitte
w swoich raportach poświęconych
zakupowym zwyczajom użytkowników sieci
w naszym kraju. Z kolei według raportu
opublikowanego w lutym tego roku przez
firmę Gemius i porównywarkę Okazje.info
wynika, że aż 56 procent e-klientów
z porównywarek cen korzysta regularnie.
To potencjał, obok którego żaden szanujący
się e-sprzedawca nie powinien przechodzić
obojętnie. Tym bardziej, że to właśnie cena jest
argumentem skłaniającym aż połowę
internautów do e-zakupów. Warto podkreślić,
że - jak zbadał Gemius - większą wagę do
ceny przykładają kobiety. Bez względu na
płeć, koszty zakupów są jednak wiodącym
argumentem dla znaczącej grupy internautów.

Cena, jako wiodący argument
dla internautów
kobiety

42 proc.

mężczyźni

35 proc.

Źródło: Gemius
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Dlaczego warto?
W internetowych porównywarkach cen
zaistnieć ze swoją ofertą warto. To nie puste
słowa. Jak pokazuje przeprowadzona
w ubiegłym roku analiza portalu
Webhosting.pl, takie podejście reprezentuje
już 63 procent polskich e-sklepów, które
zdecydowały się na promowanie swojej
oferty właśnie w ten sposób. Analitycy rynku
e-commerce i same porówywarki podają
najczęściej pięć argumentów
przemawiających za obecnością na
platformach porównujących oferty różnych
sprzedawców:
1. Wpływ na poprawę wyników
sprzedaży sklepu
Do porównywarek cen nie trafiają
przypadkowi internauci. To z reguły osoby,
które chcą coś kupić i poszukują
najatrakcyjniejszej oferty. Wielu z nich
właśnie tutaj zaczyna poszukiwanie ofert,
a jeśli je znajdą - nie szukają dalej.
2. Dotarcie do potężnego grona nowych,
potencjalnych klientów
Z największych porównywarek cen
w polskim internecie korzysta nawet 2-3
miliony internautów miesięcznie. Co
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najważniejsze z punktu widzenia e-handlu, są
to internauci świadomi, którzy w sieci chętnie
wydają pieniądze.
3. Wpływ na znajomość marki wśród
internautów
Dzięki prezentacji oferty w porównywarkach,
do ich użytkowników dociera informacja
o sklepie, prezentowane jest jego logo
i informacje kontaktowe. Zwłaszcza dla
początkujących sklepów to dobry sposób
zaistnienia w internecie.
4. Budowanie zaufania do sklepu
Porównywarki cen wykorzystują systemy
opinii i certyfikatów jakości. Sklepy o dobrej
opinii wśród dotychczasowych klientów mają
zdecydowanie większe szanse na
zainteresowanie kolejnych kupujących swoją
ofertą.
5. Łatwy sposób prezentacji oferty
Pobieranie danych o produktach jest
automatyczne, po jednorazowym
przygotowaniu odpowiednich skryptów, nie
wymaga już angażowania człowieka.
Wystarczy tylko dbać o aktualność danych
we własnym oprogramowaniu.
Liczących się na tym rynku graczy jest kilku.
W ostatniej fali badania Megapanel
w czołowej dwudziestce największych
internetowych witryn w kategorii
e-commerce znalazły się aż cztery z nich.
Szanujący się sklep internetowy powinien
być przynajmniej w jednej, a najlepiej
w każdej z nich.
Zalet - poza prezentacją samej oferty i daniem
szansy potencjalnym klientom, by znaleźli
właśnie naszą ofertę - jest więcej.
Najistotniejsza jest chyba ta, że porównywarki
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dają możliwość opiniowania sklepów. Dzięki
temu, rzetelne i nastawione pro-kliencko
firmy mają szansę zbudowania wokół swojej
marki dobrej opinii. A ten aspekt - poza ceną
- jest równie często brany pod uwagę, jeśli
chodzi o decyzję zakupową.
Największe porównywarki cen
w polskim internecie
Ceneo.pl
Nokaut.pl
Okazje.info
Skapiec.pl
Źródło: Megapanel, kwiecień 2012

Jak zacząć? To proste!
Tu o internetowej partyzantce nie ma mowy.
Sklepy, które chcą brać udział
w porównywaniu cen, przechodzą
weryfikację. Trzeba przedstawić dokumenty
rejestrowe firmy, podpisać umowę i stosować
się do regulaminów. To konieczne, aby nie
ryzykować utraty zaufania użytkowników.
Potem jest już z górki. Wiodące
porównywarki wymagają dostarczenia bazy
produktów w pliku w formacie XML. W ten
sposób za jednym razem importowana jest
do porównywarki cała baza sklepu (lub tylko
ta jej część, którą e-sprzedawca chce w niej
konkurować), informacje o stanach
magazynowych, aktualnych cenach
i promocjach oraz dane dostawcy. Dzięki
temu prezentujemy nie tylko produkty, ale
również dane o sklepie, lokalizację placówek
na mapie i dane kontaktowe, dla tych
klientów, którzy będą chcieli skontaktować
się bezpośrednio.

61

Rozdział 9

Jak promować sprzedaż w porównywarkach cen?

Większość najpopularniejszych programów
e-commerce do obsługi i zarządzania
sklepami internetowymi ma wbudowane
narzędzia do eksportowania takich danych.
Problem mogą mieć w zasadzie tylko ci
e-handlowcy, którzy pracują na
dedykowanym, niestandardowym
oprogramowaniu. W takiej sytuacji, już na
etapie prac programistycznych warto
uwzględnić fakt, że możliwość integracji
z porównywarkami powinna być jedną
z opcji.
Sam eksport danych nie wpływa na
funkcjonowanie sklepu. Dane pobierane są
najczęściej w nocy, przeważnie raz dziennie.
Z tego powodu warto dbać o to, żeby
wystawiane w pliku XML dane w chwili ich
pobierania przez porównywarkę były
aktualne.

Ile to kosztuje?
Rozpoczęcie współpracy z wiodącymi
porównywarkami cen samo w sobie jest
bezpłatne. Opłata naliczana jest dopiero
w chwili, kiedy internauta, zachęcony
atrakcyjną ofertą, przejdzie na witrynę sklepu
lub wykona na niej określoną czynność.
Największa porównywarka - Ceneo.pl,
należąca do Grupy Allegro - pobiera
dodatkowo miesięczny abonament, którego
wysokość negocjowana jest w trakcie
podpisywania umowy. Skąpiec z kolei nie
upublicznia żadnych wstępnych warunków
finansowych. Te poznać mogą dopiero
sklepy, które wyrażą wstępną wolę
współpracy.
Wspomnianych wcześniej modeli rozliczeń
jest kilka:
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CPC, czyli opłata za przeklik. Naliczana jest
w chwili, kiedy internauta zostanie
przekierowany z porównywarki do witryny
sklepu. Wysokość stawek jest
zróżnicowana i zależy od kategorii
poszczególnych produktów. W przypadku
Nokaut.pl minimalne stawki mieszczą się
w przedziale od 10 groszy (muzyka,
komputery, delikatesy) do 24 groszy
(zdrowie, fotografia, dom). W Okazje.info
najtaniej kosztuje przeklik w kategorii uroda
- od 8 groszy, najwięcej trzeba zapłacić za
przekierowanie internauty szukającego
produktów w kategorii turystyka - 25
groszy. W tym modelu istnieje możliwość
ustalenia budżetu tak, aby nie przekraczać
założonych kosztów współpracy
z porównywarką.
CPA to z kolei model płatności za
wykonanie przez internautę określonej
czynności. W przypadku sklepów jest to
złożenie zamówienia i dokonanie zakupów.
Stawki prowizji określane są w procentach,
przeważnie ustalanych indywidualnie
z każdym sklepem. W tej chwili możliwość
tej formy rozliczeń udostępnia swoim
partnerom Ceneo.pl.
Wiodące porównywarki oferują
funkcjonalność licytowania stawek. Polega
ona na tym, że sklep może zaoferować
większą kwotę za przeklik, aby jego oferta
pojawiła się wyżej w domyślnych wynikach
wyszukiwania bądź w kategorii. Oczywiście,
użytkownik ma możliwość posortowania tych
wyników według własnych upodobań,
jednak to, co zobaczy w pierwszej chwili,
może mieć istotne znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o zakupie. Dlatego
warto zastanowić się, czy powalczenie
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o jedno z pierwszych miejsc w domyślnej
prezentacji wyników nie jest grą wartą
świeczki. Tym bardziej, że analizy pokazują,
że tak właśnie jest.
Pozycja oferty, a przejścia do sklepu
z porównywarki
1. miejsce

36,8 proc.

2. miejsce

20,7 proc.

3. miejsce

10,6 proc.

4. miejsce

6,8 proc.

5. miejsce

4,9 proc.

Źródło: eKomercyjnie.pl za Okazje.info

Jednak uwaga! Zasada określana
w publikacjach na temat e-commerce
mianem zasady Pareto 80/20 mówi o tym,
że 20 procent oferty sklepu internetowego
generuje 80 procent jego zysków. Jeśli ta
zasada sprawdza się również w naszym
sklepie, prowadzi to do prostego wniosku,
że nie każdy produkt warty jest promowania
w jednakowym stopniu. Lepiej skupić się
tylko na tych, które mają największy
potencjał.

Siedem wniosków, o których
trzeba pamiętać
Portal Webhosting.pl, który w ubiegłym roku
opublikował kompleksowy, duży raport
poświęcony polskiemu rynkowi
porównywarek cen, pokusił się o zestawienie
najważniejszych wniosków, jakie wyciągnąć
powinien każdy sklep, planujący promocję
swojej oferty w ten właśnie sposób. Oto one:
1. Porównywarki cen kształtują rynek
Prezentowanie się w nich poprawia sprzedaż
i rozpoznawalność sklepu wśród internautów.
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Wielu e-klientów tutaj zaczyna i kończy
poszukiwanie ofert.
2. Porównywarka to potężne narzędzie
marketingowe
Wymusza na sklepach konkurencję cenową.
A to właśnie cena jest najistotniejszym
czynnikiem, wpływającym na decyzję
o zakupie w sieci.
3. Obecność w porównywarkach
kosztuje
Koszt za obecność w nich trzeba brać pod
uwagę w planowaniu budżetu i traktować
jako wydatek na działania promocyjne
i marketingowe.
4. Formalności mogą przeszkadzać
Jednak dla legalnie działającego sklepu kilka
formalności to nie kłopot. A dzięki nim
eliminowani są już na wstępie nieuczciwi
gracze, psujący rynek.
5. Integracja jest bardzo łatwa
Większość popularnego oprogramowania do
obsługi i zarządzania sklepami internetowymi
ma wbudowane moduły do współpracy
z porównywarkami. Wystarczy dbać
o aktualność danych.
6. Siła opinii jest niepodważalna
Obecność w porównywarkach wymusza na
sklepach doskonalenie jakości obsługi
klienta. Dzięki temu budują pozycję marki
i tym samym lepszą pozycję rynkową.
7. Poszanowanie klienta jest
niesłychanie ważne
Kupujący mają tu możliwość przeglądania
wyjątkowo obszernej bazy produktów, przy
jednoczesnej minimalizacji ryzyka zakupów
w sieci. Korzyści dotyczą obu stron transakcji.
Źródło: Webhosting.pl, Porównywarki cen w Polsce
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Firma ma dwie możliwości sprzedaży na Allegro – Konto Firma
lub Sklep Allegro. Zobacz, ile kosztuje sprzedaż na największym
polskim portalu aukcyjnym, jak reklamować się w tym serwisie
oraz czy warto promować sklep internetowy na Allegro.

Konto Firma
Konto Firma może założyć każdy
przedsiębiorca prowadzący sprzedaż.
Zarejestrować takie konto może także
pełnomocnik, pracownik spółki (również
fundacji lub stowarzyszenia), który będzie
prowadził sprzedaż w jej imieniu i na
jej rzecz.
Rejestracja konta firmowego przebiega
podobnie do rejestracji zwykłego,
prywatnego konta. Rożnica jest taka, że
rejestrując Konto Firma trzeba podać:
nazwę i dokładny adres przedsiębiorcy,
numery NIP i REGON oraz numer firmy
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
numer wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej. Konto firma może być
przekształcone ze zwykłego, prywatnego
konta wyłącznie wtedy, gdy jego właściciel
prowadzi własną, jednoosobową działalność
gospodarczą.
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Ważne! Po rejestracji i aktywacji Konta Firma
należy przesłać do Allegro skany lub zdjęcia
dokumentów, które potwierdzą działalność
przedsiębiorstwa. Można to zrobić w zakładce
Moje Allegro > Moje konto > Ustawienia: Dane
konta Allegro. Prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą muszą przesłać
dokument potwierdzający NIP oraz
zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej; spółkę cywilną
– dokument potwierdzający NIP oraz umowę
spółki; spółki akcyjne, z ograniczoną
odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne,
komandytowe, partnerskie, jawne, a także
stowarzyszenia i fundacje - odpis z KRS.
Możliwe jest to jednak dopiero po dokonaniu
pełnej aktywacji konta. Użytkownicy Allegro
mogą jej dokonać na trzy sposoby: zapłacić za
zakupy na serwisie przez PayU, wpłacić online
na konto serwisu 1,01 zł (przelana kwota jest
w całości zwracana użytkownikowi) albo
wpisać na stronie Allegro kod, który serwis
prześle za pośrednictwem poczty.
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Forma działalności przedsiębiorcy

Wymagane dane w formularzu

Wymagane skany

Jednoosobowa działalność gospodarcza

• imię i nazwisko
• NIP
• numer REGON
• pozostałe

• dokument potwierdzający NIP
• zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności
gospodarczej

Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowa
Spółka partnerska
Spółka jawna
Fundajca
Stowarzyszenie rejestrowe

• imię i nazwisko pracownika
• NIP
• numer REGON
• numer KRS
• pozostałe

• odpis z KRS

Spółka cywilna

• imię i nazwisko pracownika
• NIP
• numer REGON
• pozostałe

• dokument potwierdzający NIP
• umowa spółki

Inne

• imię i nazwisko
• nazwa firmy
• rodzaj działalności (wpisywany
ręcznie: np. rolnik, lekarza, prawnik)
• NIP
• pozostałe

• dokument potwierdzający
działalność gospodarczą

Źródło:Allegro.pl

W kontach firmowych przy nazwie
użytkownika wyświetlana jest ikona teczki,
która ma za zadanie informować o większej
wiarygodności sprzedawcy. Dodatkowo
w opisie aukcji wyświetlane są dane
przedsiębiorcy. Standardowo Allegro
wystawia fakturę VAT na firmę za koszty
wystawienia i sprzedaży produktów.
Konto firmowe to jednak nie tylko dodatkowe
prawa, ale i obowiązki narzucone przez
polskie prawo. Przede wszystkim kupujący
przez internet ma prawo do zwrotu towaru
w ciągu 10 dni od jego otrzymania, co
dotyczy oczywiście również zakupu przez
opcję Kup Teraz na Allegro.
Ponieważ polskie przepisy dają kupującemu
prawo do informacji, sprzedawca, który jest
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podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą, musi podać w opisie aukcji
albo na stronie O mnie dane: nazwę firmy,
adres siedziby, informacje o organie, który
zarejestrował działalność gospodarczą,
numer NIP, dokładny opis oferowanych
przedmiotów, całkowitą cenę
z uwzględnieniem podatków i ceł, zasady
płatności, koszt, termin i sposób dostawy.
Poza tym firma musi umieścić na stronie
informacje o tym, że kupujący ma prawo
odstąpienia od umowy w terminie 10 dni,
a także o miejscu i sposobie składania
reklamacji.

Sklep Allegro
Założenie sklepu Allegro pozwala wystawiać
przedmioty dłużej – na 30 dni, a nie najwyżej
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14. Poza tym aukcje automatycznie
wystawiają się ponownie, więc nie trzeba
śledzić wszystkich (a mogą być ich przecież
setki), by wznowić je w momencie
niesprzedania towaru. Potencjalni klienci
mają większą szansę trafić do sklepu
z Google. Dodatkowo taka forma pozwala
także na stworzenie własnych kategorii,
przygotowanie aż pięciu stron
informacyjnych czy dodanie własnego logo.
Ważne! W sklepie nie można wystawić
przedmiotu z opcją licytacji. Żeby móc
zarejestrować sklep, trzeba mieć już konto
na Allegro z co najmniej 10 punktami
w systemie komentarzy.
Warunki założenia sklepu Allegro:
Pełna aktywacja konta
Brak blokady sprzedaży
Minimum 10 punktów w systemie
komentarzy
Ukończone 18 lat
Po akceptacji regulaminu podaje się nazwę
sklepu i jego opis. Następnie można dodać
logo, wybrać kolorystykę, sposób
wyświetlania przedmiotów, nagłówek strony
oraz kategorie – można przyjąć podział taki
jak na Allegro albo stworzyć własny.
Późniejsze zmiany wprowadza się
w zakładce 'Wygląd sklepu'. Do sklepu
można dodać listę słów kluczowych oraz
przypisać subdomenę, co daje większe
możliwości promowania sklepu poza Allegro.
Uwaga! Sklep może prowadzić również
osoba bez zarejestrowanej działalności
gospodarczej – pod warunkiem, że sprzedaje
dużo i regularnie.

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

Koszty sprzedaży na Allegro
Prowadząc sprzedaż na Allegro poprzez
konto firmowe, opłaty za prowadzenie
i prowizje są takiej samej wysokości, jak
w przypadku zwykłego konta Allegro.

Opłata za wystawienie przedmiotu przez
konto firmowe w większości kategorii
Wartość początkowa

Opłata za wystawienie

1,00 - 9,99 zł

0,08 zł

10,00 - 24,99 zł

0,13 zł

25,00 - 49,99 zł

0,25 zł

50,00 - 249,99 zł

0,50 zł

250 zł i więcej

1,00 zł

Wartość początkowa to:
a) (w ofertach bez ceny minimalnej) cena wywoławcza
pomnożona przez liczbę sztuk,
b) (w ofertach z ceną minimalną) cena minimalna,
c) (w tylko Kup Teraz! - bez licytacji) cena Kup Teraz!
pomnożoona przez liczbę sztuk.
Maksymalna opłata za wystawienie (bez względu na liczbę
sztuk) wynosi 1,00 zł.
Źródło: Allegro.pl

Inne stawki obowiązują w kategoriach:
Książki/płyty/gry, w serwisach MotoAllegro
oraz w kategoriach ogłoszeniowych.
Posiadając konto firmowe, prowizje i opłaty
trzeba uiszczać zawsze raz w miesiącu, bez
względu na ich wysokość. To duża różnica
w porównaniu z kontem prywatnym, gdzie
pieniądze przelewamy dopiero pod koniec
miesiąca, w którym nasz rachunek
przekroczy 10 zł.
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Prowizje od sprzedaży przez konto firmowe w poszczególnych kategoriach
Bilety,
Biuro i Reklama,
Delikatesy,
Dla Dzieci,
Dom i Ogród,
Zdrowie i Uroda.

Cena końcowa za 1 sztukę

Prowizja od sprzedaży

Do 100 zł

5% ceny końcowej

100,01 - 1000 zł

5 zł plus 3% kwoty powyżej 100 zł

1000,01 - 5000 zł

32 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1000 zł

Powyżej 5000 zł

92 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5000 zł

Antyki i Sztuka,
Biżuteria i Zegarki,
Filmy (poza podkategoriami: Filmy 3D,
Płyty Blue-ray, Płyty DVD, Płyty VCD),
Erotyka,
Gry (poza podkategoriami: Gry na konsole,
Komputerowe PC),
Kolekcje,
Muzyka i Instrumenty (poza
podkategoriami: Płyty kompaktowe,
Płyty winylowe),
Przemysł,
Rękodzieło,
Sport i Turystyka,
Pozostałe.

Cena końcowa za 1 sztukę

Prowizja od sprzedaży

Do 100 zł

6% ceny końcowej

100,01 - 1000 zł

6 zł plus 3% kwoty powyżej 100 zł

1000,01 - 5000 zł

33 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1000 zł

Powyżej 5000 zł

93 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5000 zł

Komputery,
Fotografia,
RTV i AGD,
Telefony i Akcesoria,
Odzież, Obuwie, Dodatki,
Książki i Komiksy,
Filmy 3D, Płyty Blue-ray, Płyty DVD,
Płyty VCD (podkategorie w Filmach),
Gry na konsole, Komputerowe PC
(podkategorie w Grach),
Płyty kompaktowe, Płyty winylowe
(podkategorie w Muzyce i Instrumentach).

Cena za
1 sztukę
towaru

Komputery,
Fotografia,
RTV i AGD,
Telefony
i Akcesoria

Odzież,
Obuwie,
Dodatki

Książki i komiksy
Filmy 3D, Płyty
Blue-Ray, Płyty
DVD, Płyty VCD,
Gry na konsole,
Komputerowe PC,
Płyty kompaktowe,
Płyty winylowe

Do 100 zł

5% ceny
końcowej

6% ceny
końcowej

5% ceny
końcowej

100,01
- 1000 zł

5 zł plus 1,9%
kwoty powyżej
100 zł

6 zł plus 4,5%
kwoty powyżej
100 zł

5 zł plus 3,75%
kwoty powyżej
100 zł

1000,01
- 5000 zł

22,10 zł plus 1,9%
kwoty powyżej
1000 zł

46,50 zł plus 4,5%
kwoty powyżej
1000 zł

38,75 zł plus 1,9%
kwoty powyżej
1000 zł

powyżej
5000 zł

42,10 zł plus 0,2%
kwoty powyżej
5000 zł

136,50 zł plus
0.75% kwoty
powyżej 5000 zł

114,75 zł plus
0,6% kwoty
powyżej 5000 zł

W kategorii Motoryzacja:
Antyki i Sztuka,
Biżuteria i Zegarki,
Części samochodowe,
Filmy (poza podkategoriami: Filmy 3D,
Części motocyklowe,
Płyty Blue-ray, Płyty DVD, Płyty VCD),
Części do maszyn budowlanych,
Erotyka,
Części do maszyn rolniczych,
Gry (poza podkategoriami: Gry na konsole,
Części do innych pojazdów,
Komputerowe PC),
Opony,
Kolekcje,
Chemia,
Muzyka i Instrumenty (poza
Literatura,
podkategoriami: Płyty kompaktowe,
Gadżety motoryzacyjne,
Płyty winylowe),
Narzędzia i sprzęt warsztatowy.ałe.
Przemysł,
Rękodzieło,
Sport i Turystyka,
Pozostałe.

Cena końcowa za 1 sztukę
Cena końcowa za 1 sztukę

Prowizja od sprzedaży
Prowizja od sprzedaży

Do
Do 100
100 zł
zł

6%
6% ceny
ceny końcowej
końcowej

100,01
100,01 -- 300
1000złzł

6
6 zł
zł plus
plus 3%
3% kwoty
kwoty powyżej
powyżej 100
100 zł
zł

300,01
1000,01- -1000
5000złzł

12
33 zł
zł plus
plus 1,5%
1,5% kwoty
kwoty powyżej
powyżej 100
1000złzł

1000,01
- 5000złzł
Powyżej 5000

22,50
zł 0,5% kwoty powyżej 5000 zł
93 zł plus

Powyżej 5000 zł

30,00 zł

Źródło:Allegro.pl

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

68

Rozdział 10

Jak sprzedawać na Allegro?

W przypadku sklepu Allegro koszty są
wyższe niż w przypadku innych kont w tym
serwisie. Poza opłatami i prowizjami płaci się
jeszcze abonament za prowadzenie sklepu.
Obejmuje on okres 30 dni i jest naliczany
z góry. Obecnie przez pierwsze 30 dni
wynosi on 2,5 zł, przez kolejne 9,99 zł.
Opłaty za wystawienie przedmiotu w sklepie
Allegro w większości kategorii
Wartość początkowa

Opłata

1,00 - 24,99 zł

0,05 zł

25,00 - 249,99 zł

0,10 zł

250 zł i więcej

0,20 zł

Wartość początkowa co cena Kup Teraz! pomnożona
przez ilość sztuk.
Źródło: Allegro.pl

Różnice w cenach dotyczą kategorii:
książki/gry/płyty – tutaj opłata jest stała
i wynosi 0,05 zł; oraz w serwisie MotoAllegro.
Uwaga! W podkategoriach serwisu
MotoAllegro: samochody,maszyny rolnicze,
motocykle, inne pojazdy i łodzie, przyczepy,
naczepy, wózki widłowe, maszyny
budowlane oraz w kategoriach:
nieruchomości, usługi i wakacje nie można
wystawiać przedmiotów jako sklep Allegro.
Prowizje od sprzedaży w sklepie Allegro
w większości kategorii*
Cena za sztukę

Prowizja

Do 100 zł

8% ceny końcowej

100,01 - 1000 zł

8 zł + 6% kwoty powyżej 100zł

1000,01 - 5000 zł

62 zł + 3% kwoty powyżej 1000zł

powyżej 5000 zł

182 zł + 1% kwoty powyżej 5000 zł

*Nie dotyczy kategorii: Motoryzacja, Komputery, Fotografia,
RTV i AGD oraz Telefony i Akcesoria.
Źródło: Allegro.pl
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Jak działa PayU?
Sprzedając przez Allegro można korzystać
z systemu PayU, którego operatorem jest
spółka PayU S.A. Zgodnie z regulaminem
odpowiada ona za przekazywanie wpłat
i wypłat między kupującymi i sprzedającymi.
Kupujący wpłaca pieniądze na numer
rachunku wskazany przez ten system. Po
wpłynięciu kwoty jest ona przekazywana
sprzedawcy na jego konto w PayU, o czym
natychmiast informowane są mailem obie
strony transakcji. Kupujący nie widzi numeru
konta sprzedawcy, a sprzedawca nie musi
widzieć danych rachunku bankowego
nabywcy.
Aby sprzedawca mógł wypłacić na swoje
konto bankowe pieniądze, które wpłynęły na
jego konto w PayU, musi zlecić Allegro
wypłatę środków. Wtedy trzeba jednorazowo
podać niezbędne do przelewu dane.
Aby zapewnić bezpieczeństwo operacji
finansowych w systemie PayU stosowane są
bezpieczne, szyfrowane połączenia SSL.
Operator nie przechowuje i nie przekazuje
danych kart kredytowych ani o stanie konta.
Stosuje także program ochrony kupujących,
który umożliwia rekompensatę za nieudane
zakupy do kwoty 10 tys. zł.

Jak promować ofertę sklepu
na Allegro
Allegro to wielki rynek zbytu i dobre miejsce
do pozyskiwania nowych nabywców. Na
samym Allegro niełatwo jest się wyróżnić
i zatrzymać klientów na dłużej, poza tym jest
to dość kosztowna metoda, warto więc
traktować ten kanał przede wszystkim jako
miejsce promocji sklepu internetowego.
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Jak więc przyciągnąć klientów na Allegro?
Na pewno niezbyt efektywną metodą jest
granie ceną. Obniżka cen natychmiast
pobudza konkurencję do podobnego ruchu.
Poza tym na dłuższą metę jest to
nieopłacalne. Dobra metoda to na przykład
dodawanie gratisów do przesyłek, na
przykład w zamian za zapisanie się na
newsletter sklepu.
Żeby zwiększyć ruch w sklepie Allegro,
sprzedawca może korzystać z wielu
oferowanych przez sam serwis funkcji. Może
reklamować sklep w opisach aukcji, może też
umieścić również baner albo tekst
zachęcający do wejścia do sklepu.
Sprzedawca powinien upewnić się, czy
nazwa i opis sklepu informują o tym, jaki
towar można w nim znaleźć. Wyszukiwarka
sklepów bierze bowiem pod uwagę ich
nazwy oraz – jeśli kupujący zaznacza taką
opcję – opisy. Warto też przygotować logo,
które będzie widoczne na stronie aukcji pod
nazwą użytkownika oraz w katalogu sklepów.
Uwaga! Nazwa i logo sklepu nie mogą
zawierać ani sugerować adresu strony
internetowej.
Warto postarać się o zdobycie certyfikatu
Standard Allegro, przyznawanego
sprzedawcom, u których można spodziewać
się błyskawicznej wysyłki, doskonałego
kontaktu i całkowitej zgodności towaru
z opisem. Takie wyróżnienie jest sygnałem
dla kupującego, że ma do czynienia
z rzetelnym handlowcem. Pojawia się
w postaci ikony medalu ze wstążką przy
tytule aukcji. Taki wyróżnik może
przyciągnąć większą liczbę potencjalnych
klientów.
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Koniecznym warunkiem otrzymania takiego
znaczka jest posiadanie konta firma. Żeby go
otrzymać trzeba mieć też co najmniej 100
ocen sprzedaży, w tym minimum 20
z ostatniego miesiąca, a oceny to minimum:
4,9 za koszt przesyłki, zgodność z opisem,
kontakt oraz 5,0 za czas realizacji
zamówienia. Nie można mieć blokady konta
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy za
niewywiązanie się z transakcji, zgłoszeń
o naruszeniu regulaminu na stronie „o mnie”
i w Wiadomości od kupującego, więcej niż
trzech nierozwiązanych sporów w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy.

Allegro jako dodatkowy kanał
dystrybucji produktów sklepu
Co zrobić, by wielu klientów w jak
najkrótszym czasie dowiedziało się
o nowopowstałym sklepie internetowym?
Można zacząć właśnie od wystawiania
produktów na Allegro. Niewykluczone, że
potencjalni klienci, dowiadując się z serwisu
aukcyjnego o istnieniu sklepu, wejdą na jego
stronę i dokonają zakupów bezpośrednio
na niej.
Jest jednak pewien haczyk: zgodnie
z regulaminem nie można ani w opisie aukcji,
ani na stronie „o mnie”, zamieszczać reklam
i promocji towarów, które są oferowane poza
Allegro. Nie można więc również umieszczać
adresu sklepu internetowego czy linka do
niego.
Co można? Nie ma zakazu podawania
adresu e-mail. Jeśli sprzedawca posiada
maila w domenie swojego sklepu,
doświadczony internauta bez problemu
odnajdzie sklep.
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Właściciel sklepu internetowego, który chce
sprzedawać dodatkowo również za
pośrednictwem Allegro, może zintegrować
swój sklep z serwisem aukcyjnym.
Możliwość zainstalowania takiego modułu
oferuje większość dostawców
oprogramowania sklepu internetowego.
Dzięki temu aukcje można wystawiać na
Allegro automatycznie z poziomu sklepu.
Nie musimy żmudnie przepisywać
wszystkich danych. To duża oszczędność
czasu.
Taka integracja korzystnie działa na
pozycjonowanie samego sklepu. Dobra rada:
na Allegro nie należy wystawiać wszystkich
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produktów. Najlepiej wybrać te najbardziej
wyróżniające się, w najkorzystniejszych cenach
– by podziałały na kupujących jak reklama,
zachęta do odwiedzenia następnych aukcji,
a dalej – witryny sklepu. Warto też wygląd
sklepu Allegro dopasować tak, by jak
najbardziej przypominał layout sklepu.
Dzięki posiadaniu sklepu Allegro
zintegrowanego ze sklepem internetowym,
sprzedawca może liczyć na to, że klienci, którzy
kupią produkt przez serwis aukcyjny,
w przyszłości odnajdą również jego sklep.
Warto dorzucić ulotkę z jego ofertą oraz
adresem www do przesyłki, którą wysyła się
kupującym przez Allegro.

71

11

JAK D
B
SKLEP AĆ O REN
OMĘ
INTER U
NETOW
EGO
BEATA

RA

REDAK TUSZNIAK
TOR IN
TERAK
TY WN

IE.COM

Istnieje wiele możliwości promowania marki w sieci. Wystarczy
odkryć odpowiednie witryny oraz narzędzia, rozważyć wszystkie
"za i przeciw" i działać.

Internauci coraz częściej zwracają uwagę na
komentarze klientów poszczególnych
e-sklepów. A co za tym idzie, lepiej odróżniają
spam od rzetelnej, prawdziwej opinii
zadowolonego bądź niezadowolonego klienta.
Opinia o sklepie nie jest oczywiście jedynym
słusznym wyznacznikiem jego
wiarygodności, niemniej jednak jest ważnym
elementem zarządzania renomą marki.
Z samymi negatywnymi komentarzami trudno
dyskutować i w zasadzie trzeba się
zastanowić nad swoją działalnością
- udoskonaleniem sklepu, produktów, jakości
obsługi. Jeśli jednak chodzi o pozytywne
opinie, to można im nieco dopomóc i postarać
się, by pojawiały się jak najczęściej.

Siła społeczności

regularnie - aktualizować i na bieżąco
odpowiadać na pytania użytkowników.
Odpowiedzi powinny być jasne, konkretne
i bez marketingowej mowy, pisane najlepiej
językiem grupy docelowej. Wtedy będą
najbardziej przyjazne dla użytkownika. A stąd
prosta droga do zadowolenia klienta, który
przecież bardzo zwraca uwagę na obsługę
klienta.
Trzeba również pamiętać, by prowadzić profil
uczciwie, nie "podkręcać" sztucznie
informacji, nie udawać, że "nic się nie stało",
jeśli mamy kryzys. A kryzysy lubią pojawiać
się niezapowiedziane, zazwyczaj po 17 lub
w weekendy. Ważne więc, by zawsze czuwał
ktoś na posterunku i śledził opinie
użytkowników na fanpage'u. Wtedy dowie się
o kryzysie sam, a nie od dziennikarzy.

O zarządzaniu sklepem w social media
poświęcony został osobny rozdział w tym
poradniku, jednak w tym miejscu warto raz
jeszcze przypomnieć o podstawowych
zasadach, które warto wdrożyć
w społecznościach. Facebook, a także inne
serwisy, zajmują lwią część polskiego
internetu i warto w nich zaistnieć. Aby jednak
sprawnie i - co najważniejsze - skutecznie
w nich funkcjonować, trzeba pamiętać o kilku
zasadach.

Promocja w porównywarkach

Przede wszystkim nie wystarczy samo
założenie fanpage'a, trzeba go - najlepiej

Porównywarki to ostatnio dość
kontrowersyjny temat. Na początku 2012
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Social media to również blogerzy i warto
zauważyć, że wiele marek, także tych mniej
znanych, współpracuje z nimi. Dobierając
w odpowiedni sposób ambasadorów marki
nie trzeba wydać dużo pieniędzy na
promocję, a można osiągnąć dobre rezultaty.
Dobrym pomysłem jest też zorganizowanie
konkursu dla czytelników bloga.
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roku część serwisów przestała wyświetlać się
w Google. Wyszukiwarka nałożyła na nie filtr,
który spowodowany był nieetycznym
pozycjonowaniem się serwisów. Po miesiącu
filtr został zdjęty, strony porównywarek
wróciły do wyników wyszukiwania. Niemniej
jednak sprawa ta wskazuje, że opieranie
promocji swojego biznesu tylko na jednym
źródle - a tylko w porównywarkach promuje
się wiele mniejszych sklepów - nie jest
dobrym rozwiązaniem.
Wpisując w Google konkretny model
telewizora, telefonu czy aparatu, dostaniemy
szereg ofert właśnie z porównywarek, a nie
bezpośrednio ze sklepów. Jest to więc
narzędzie bardzo potężne, ale - jak widać
- również może być zgubne.
Porównywarki oferują sklepom wiele
sposobów promocji, od autorskich
programów dotyczących wiarygodności, po
wyróżnianie ofert. Program wiarygodności
polega na sprawdzeniu jakości sklepu
internetowego – takich kryteriów jak:
obsługa, czas realizacji, ceny, możliwość
zwrotów, gwarancja, kontakt z klientem itp.,
a następnie przyznaniu mu odpowiedniego
certyfikatu. Certyfikat z reguły jest płatny, ale
posiadanie go wiąże się z przywilejem
- oferty zaufanych sklepów wyświetlane są
jako pierwsze. Ponadto sklepy te są
specjalnie oznakowane.
Co to oznacza dla użytkownika? Gdy klienci
- z pomocą porównywarki - znajdą artykuł
w uczciwej cenie, prawdopodobnie przejdą
do sklepu, żeby go kupić. Wchodząc na
stronę porównywarki i szukając konkretnego
przedmiotu, internauta dostanie najpierw
wyniki promowane i ze sklepów
certyfikowanych. Dopiero niżej otrzyma pełną
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listę sklepów, zazwyczaj posortowanych od
najniższych do najwyższych cen.
Prowadząc sklep, warto się zatem
zastanowić, czy chcemy co miesiąc
wydawać pieniądze za certyfikat i pojawiać
się w wynikach wyszukiwania wyżej niż inni,
czy obniżyć ceny produktów, ale
jednocześnie wyświetlać się znacznie niżej
w wynikach.
Ceny produktów na przykład w kategorii
aparatów fotograficznych różnią się nawet
o 1500 złotych. To bardzo dużo, ale warto
zauważyć, że w wśród promowanych rzadko
kiedy trafiają się sklepy z zupełnie najtańszą
ofertą.
Porównywarki zawierają także możliwość
dodania komentarza, opinii na temat sklepu
użytkownikom, którzy dokonali transakcji.
Czasy, kiedy w marketingu internetowym
górował marketing szeptany (choć może
słuszniej powinien nazywać się
"szemranym") powinny już minąć. Internauci
są coraz bardziej świadomi, a zakupów
w internecie dokonują po uprzednim
sprawdzeniu innych ofert. Po przeczytaniu
kilkudziesięciu czy nawet kilkuset
komentarzy łatwo wyłapać te nierzetelne,
nieszczere, pisane na zamówienie. Dlatego
zamiast marnować czas na pisanie
sztucznych opinii, lepiej skupić się na
długofalowych działaniach, które przyniosą
sklepowi rzeczywisty efekt.

Rankingi
Rankingi sklepów, o ile nie są tworzone
przez zależne firmy czy przykładowo
porównywarki, z reguły są dobrze
przygotowanym spisem sklepów, w których
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warto robić zakupy. Co roku taki ranking
przygotowuje Money.pl, badając kilka
kategorii e-commerce, a wśród nich ponad
sto sklepów internetowych. W badaniu pod
uwagę brane są między innymi: dostępność
asortymentu, możliwość zwrotów i reklamacji,
czas dostawy i realizacja zamówienia, jakość
obsługi czy sposoby płatności. Z roku na rok
w e-sklepach pojawia się coraz więcej
ułatwień, stają się coraz bardziej elastyczne
względem klientów.

Z drugiej strony jednak istnieje - dość duże
- prawdopodobieństwo, że użytkownik, który
"poluje" w zakupach grupowych, nie będzie
stałym klientem, tylko wciąż będzie szukał
zniżek. I nie będzie mieć dla niego znaczenia
jakość usługi, a jedynie cena.

Dobrze przygotowany, rzetelny ranking to
dobre źródło wiedzy dla internauty na temat
tego, gdzie najlepiej kupować. Dla e-sklepu
minusem jest fakt, że w niezależnym
rankingu trudno zaistnieć inaczej, niż
faktycznie nienaganną działalnością. Ale
warto, bowiem z reguły informacje o tego
typu rankingach i ich zwycięzcach obiegają
najważniejsze media internetowe w Polsce.

Zachęcaj do wystawiania
komentarzy

Zakupy grupowe - tak czy nie?
Od kiedy serwisy zakupów grupowych
pojawiły się w Polsce, wzbudzają skrajne
emocje. Jedni polecają, inni odradzają. Same
serwisy często promują się jako dobre
narzędzie promocji zarówno tradycyjnych
sklepów i usług, jak i wirtualnych. W ofertach
ogólnopolskich często można dostrzec
ogłoszenia e-sklepów ze zniżkami na
konkretne zamówienia.
Z jednej strony to dobry sposób promocji.
Małe sklepy dzięki takim akcjom mają szansę
zaistnieć w świadomości większej liczby
użytkowników i zwiększyć liczbę klientów.
Koszt akcji można regulować, a serwisy
zakupów grupowych wrzucają informacje
o aktualnych ofertach do wszystkich swoich
kanałów promocyjnych. Wysyłają również
newslettery.

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

Warto jednak spróbować i przekonać się
samemu, na ile ten sposób promocji
"pomaga" sklepowi, a na ile jest to jedynie
jednorazowy skok popularności.

Coraz częściej sklepy same zabiegają
o wystawienie komentarzy na ich stronach.
Już nawet nie w porównywarkach czy na
blogach/forach. Po dokonanej transakcji
użytkownik dostaje mailem prośbę
o zamieszczenie opinii, ewentualnie wraz ze
zdjęciem produktu (a użytkownicy bardzo
często wolą oglądać tak zwane "real photo"
od zdjęć produktowych). Ma więc możliwość
napisać bezpośrednio na stronie sklepu kilka
słów o obsłudze klienta, dostawie, jak również
jakości otrzymanego towaru.
Sposób ten jest skuteczny z dwóch powodów.
Pierwszy: klient najpewniej doceni fakt, że
sklep sam zachęca go do podzielenia się
opinią. To dla użytkownika znaczy, że
właściciel nie ucieka od komentarzy klientów,
a wręcz przeciwnie, czeka na nie, a co za tym
idzie, ulepsza swoje usługi w zależności od
opinii.
Drugi plus jest taki, że użytkownik
przeglądając produkty w sklepie od razu
może znaleźć wylistowane opinie
o nich. Nie musi szukać w dodatkowych
miejscach, widzi jak na dłoni, co piszą inni
użytkownicy. Widzi też, że skomentowali
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jedynie ci userzy, którzy faktycznie kupili
produkt - komentują zarejestrowani klienci
oraz ci, którzy otrzymali mailem specjalny
odnośnik. Niweluje to prawdopodobieństwo
dodawania komentarzy przez osoby, które
chcą zrobić na złość.

Monitoruj opinie o swojej marce
Ostatnio temat monitoringu marki nie schodzi
z tapety. Bo to faktycznie dobry sposób na
bieżące śledzenie opinii internautów na temat
naszego sklepu. Systemy monitoringowe
niemalże w czasie rzeczywistym wyłapują
opinie na podstawie słów kluczowych,
analizują je pod względem wydźwięku
(negatywny/pozytywny/neutralny) oraz
pokazują źródła, w których klienci najczęściej
zamieszczają komentarze.
Korzystanie z jednego takiego narzędzia
pozwala w sprawny sposób zarządzać ofertą
sklepu i na bieżąco reagować, jeśli pojawi się
"publiczna reklamacja".

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

Inną ciekawą kwestią jest fakt, że system
monitoringu pozwala wyśledzić, czego
szukają internauci - których produktów
czy usług, jakie kryteria ich interesują, czy
też kiedy jest największy popyt na dany
produkt. Na przykład: w pewnym momencie
internauci zaczynają szukać pomysłów czy
propozycji na prezenty świąteczne. Pozwala
to szybko zareagować i tak dopasować
ofertę sklepu, by ta była jak najbardziej
elastyczna dla klientów
Monitoring w najbardziej podstawowej
wersji to koszt od 200 złotych miesięcznie.
Na rynku funkcjonuje kilka firm
świadczących podobne usługi, każda
oferuje również pakiety (na przykład na
liczbę monitorowanych słów), większość
zapewnia również pomoc specjalistów
przy analizie wyników. Monitorować można
również za darmo, korzystając z narzędzia
Google Alerts, wraz z powiadomieniami
mailowymi. Wszystko zależy od potrzeb.
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Z każdym rokiem rosną obroty w handlu internetowym, co
sprawia, że dla wielu firm ten obszar biznesowy staje się coraz
bardziej interesujący.

Jednak wraz z rosnącą liczbą nowych
sklepów internetowych, klienci dokonujący
zakupów przez Internet mają trudności
z wyborem wiarygodnych i bezpiecznych
dostawców. Dlatego też zaufanie klientów staje
się czynnikiem decydującym o sukcesie
w branży e-commerce. Poniżej
przedstawiamy wskazówki jak wzmocnić
zaufanie do danego sklepu internetowego,
zwiększając dzięki temu jego obroty.

Zaufanie jako wyróżnik
Przedstawiciele branży e-commerce
zauważają, że obecnie wzrost konkurencji jest
większy niż wzrost liczby klientów. Stanowi to
spore wyzwanie dla właścicieli sklepów
internetowych. Utrzymujący się wzrost
obrotów w handlu elektronicznym powoduje,
że dla coraz większej liczby przedsiębiorstw
Internet staje się atrakcyjnym kanałem
dystrybucji. Jednocześnie dzięki postępującej
standaryzacji, na przykład w zakresie
oprogramowania dla sklepów internetowych
lub w usługach logistycznych, znikają bariery
dla osób rozpoczynających działalność w
sprzedaży internetowej. O ile jeszcze kilka lat
temu sprzedawcy internetowi mogli znaleźć
sobie dobrze funkcjonującą niszę rynkową, to
dziś po zaledwie dwóch kliknięciach myszy,
wyświetlają się kolejne sklepy oferujące takie
same produkty.

- ARTYKUŁ SPONSOROWANY -

Dla sprzedawcy internetowego coraz
ważniejsze staje się zatem wyróżnienie się na
tle konkurencji. Można próbować
konkurowania ceną. Wówczas jednak istnieje
ryzyko, że sprzedawca stanie w szranki
z takimi firmami jak Allegro, eBay i innymi
graczami na rynku, którzy prowadzą
agresywną politykę cenową, a ich marki są
rozpoznawalne od wielu lat. Poza tym niska
cena nawet w Internecie niekoniecznie
oznacza wysoki współczynnik konwersji.
Polacy wybierają sklepy internetowe także
w oparciu o tradycyjne wartości, takie jak
bezpieczeństwo (89 procent ankietowanych),
gwarancja zwrotu pieniędzy (87 procent) oraz
ochrona danych osobowych (84 procent),
zgodnie z grafiką na str. 81. Takie wyniki
otrzymano w sondażu przeprowadzonym
w kwietniu 2012 roku przez Instytut Badań
Rynkowych Infas na temat decydujących
kryteriów przy wyborze sklepów
internetowych dla polskich konsumentów.
Na ten właśnie aspekt ukierunkowane są
działania zwiększające zaufanie. Twierdząca
odpowiedź na pytanie konsumenta:„Czy
mogę zaufać temu sprzedawcy
internetowemu i bezpiecznie kupować
w jego sklepie?” może stać się decydującym
atutem dla sklepu internetowego, a tym
samym silnym czynnikiem napędzającym
konwersję.
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Cztery filary zaufania w sieci
Amerykański ekspert w dziedzinie zagadnień
związanych ze współczynnikiem konwersji
i autor fachowych książek o tej tematyce, Tim
Ash, zdefiniował cztery filary, które wpływają
pozytywnie na zaufanie klienta do sklepu
internetowego. Są to: znak jakości, gwarancje,
opinie klientów i profesjonalny wygląd strony.
Filar 1: Znak jakości
Znak jakości sygnalizuje klientowi, że
sprzedawca internetowy prowadzi
działalność zgodnie z zasadami praw
konsumenta, a sklep poddany został
audytowi według obiektywnych
i przejrzystych kryteriów. Sklep internetowy
czerpie tym samym korzyści z zaufania, jakie
organizacja nadająca znak jakości posiada
wśród konsumentów. Znak jakości jest
czynnikiem skutecznie budującym zaufanie

tylko wówczas, gdy jest on już znany
i akceptowany przez konsumentów. W Polsce
niewiele znaków jakości spełnia te wymogi.
Wśród znanych i społecznie akceptowanych
znaków jakości znajduje się certyfikat Trusted
Shops. Według sondażu Infas już co szósty
internauta w Polsce uzależnia swoją decyzję
zakupu od tego, czy dany sklep internetowy
posiada znak jakości.
Efektywność znaków jakości została
zmierzona w 2012 roku w ramach
eksperymentalnego studium
przeprowadzonego przez Instytut Badań
Gospodarczych ECC Handel. W tym celu
przeanalizowano prawie 19.000 zakupów
dokonanych przez Internet. Wyniki tego
badania są jednoznaczne. Jeżeli dany sklep
internetowy posiadał znak jakości, wówczas
można było stwierdzić, że w jego przypadku
był wyższy współczynnik konwersji wiążący
się ze wzrostem obrotów o ponad 20 procent.

Sprzedaż międzynarodowa: Nie do pomyślenia bez znaku jakości!
Dwie trzecie konsumentów uważa, że międzynarodowe znaki jakości są
kluczowe dla budowania zaufania i rozwoju sprzedaży transgranicznej.

Ważne

20%
Bardzo ważne

46%

Średnio ważne
15%
Nieważne
14%
Trudno powiedzieć
5%

Źródło: infas, 2012
n=5,083 respondenci z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski (próba ważona)
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Filar 2: Gwarancje

Filar 4: Profesjonalny wygląd strony

Gwarancje pomagają sprzedawcy rozwiać
obawy odwiedzających i klientów oferując
stosowne rozwiązania. Jakie obawy mają
klienci, kiedy po raz pierwszy dokonują
zakupu w sklepie internetowym? Którzy
odwiedzający mają czy w przypadku
płatności z góry otrzymają swoje pieniądze
w razie odstąpienia od umowy lub upadłości
sprzedawcy? Wielu sprzedawców
internetowych oferuje nowym klientom przy
pierwszym zamówieniu jedynie opcję
płatności z góry lub za pobraniem, aby przez
to utrzymać niski poziom ryzyka
niewywiązania się klienta z płatności.

Sklep internetowy jest jednocześnie oknem
wystawowym i lokalem sklepowym. Osoby
odwiedzające sklep oczekują
profesjonalnego wyglądu witryny. Badania
Tima Asha wykazują, że w trakcie wizyty
w sklepie internetowym decyzja o zaufaniu
czy braku zaufania zapada w ciągu ułamka
sekundy. Sprzedawca internetowy rzadko ma
drugą szansę na przekonania potencjalnego
klienta do swojego sklepu. Układ strony
powinien być przyjazny dla użytkownika
i łatwy w nawigacji. Większość dostępnych
na rynku rozwiązań oprogramowania
sklepów internetowych uwzględnia ten fakt
i udostępnia sprzedawcy internetowemu
atrakcyjny projekt i stylistykę oraz wysoki
poziom funkcjonalności.

Tego rodzaju obawę konsumenta może
zniwelować ochrona kupującego w postaci
gwarancji zwrotu pieniędzy. Tego typu
gwarancja zabezpiecza finansowo klientów
gdy produkt nie zostanie dostarczony lub
sklep odmówi zwrotu pieniędzy.
Filar 3: Opinie klientów
Poprzez dzielenie się w społeczności
internetowej swoimi opiniami
i doświadczeniami z konkretnym sklepem
internetowym, klienci budują niejako
społeczną akceptację tego sklepu,
zwiększając w ten sposób zaufanie do
danego sklepu. Uzyskanie takiej akceptacji
jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy opinie
kupujących kierowane są na zewnątrz i tym
samym są dostrzegane przez wszystkich
odwiedzających.
Jak wynika z badania ECC Handel, przez
wykorzystanie opinii klientów współczynnik
konwersji w sklepie internetowym można
podnieść średnio o około 25 procent.
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Podsumowanie
Osiągnięcie sukcesu w sektorze e-handlu
wciąż jest możliwe, nawet w przypadku
małych i średnich firm. Ważnym aspektem
jest jednak budowanie swoich relacji
z klientami w sposób długofalowy i trwały.
Jeśli kogoś interesuje e-commerce wyłącznie

jako sposób na szybki zarobek, to handel
elektroniczny zdecydowanie nie jest dla
niego. Podejmowanie działań budujących
zaufanie, w odróżnieniu od budowania marki,
już w krótkim czasie przynosi widoczne
efekty w postaci lepszych współczynników
konwersji, mniejszej liczby przerwanych
zakupów i wyższych wartości koszyków.

Zaraz za ceną, aspekty związane z bezpieczeństwem są najważniejszymi kryteriami
podczas wyboru sklepu internetowego.
Jak ważne przy wyborze sklepu internetowego są dla Ciebie następujące kryteria?
Cena produktu

91%

Bezpieczeństwo

89%

Gwarancja zwrotu pieniędzy

87%

Wiarygodność oferty

85%

Ochrona danych osobowych

84%

Opinie klientów

72%

Łatwość obsługi

71%

Rekomendacje przyjaciół

64%

Popularność sklepu

62%

Asortyment produktów

53%

Źródło: infas, 2012
n=1,018 ankietowanych z Polski
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Część e-przedsiębiorców wydaje się przechodzić obok wątków
prawnych. Tymczasem ich pominięcie może stwarzać
w przyszłości kłopoty, nie tylko ze strony organów państwa
(jak urząd skarbowy czy ZUS), ale i z punktu widzenia utrzymania
standardów obsługi i budowania relacji z klientami.

Regulamin sklepu internetowego
Pierwszym zagadnieniem prawnym, z którym
powinien zmierzyć się przedsiębiorca
budujący sklep internetowy, jest stworzenie
jego regulaminu. Jego ustalenie i podanie do
wiadomości użytkowników e-sklepu jest
bowiem jednym z podstawowych
obowiązków każdego przedsiębiorcy
świadczącego usługi drogą elektroniczną (art.
8 ust. 1 UoŚUDE).
Zgodnie z przepisami ustawy regulamin
e-usługi powinien określać w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną, czyli szczegółowy opis
działalności przedsiębiorcy,
2. warunki świadczenia usług – tu ustawa
wskazuje na wymogi techniczne, które
powinien spełniać sprzęt użytkownika, aby
móc w pełni korzystać z oferty,
3. warunki nawiązywania i rozwiązywania
umów, przez co w odniesieniu do e-sklepu
należy tu widzieć opis sposobu składania
zamówień przez klientów, rodzaje płatności
akceptowanych przez sprzedawcę, a także
sposób realizacji zamówień (dostawy:
kurierem czy pocztą polską, a może
e-przesyłki),
4. tryb postępowania reklamacyjnego.

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

Usługodawca powinien, oprócz określenia
regulaminu, umożliwić każdemu
użytkownikowi – nie tylko temu, który już
zdecydował się na zawarcie umowy czy
zakup towaru, ale także potencjalnemu
klientowi – dostęp do jego treści przed
zawarciem umowy, w taki sposób, by mógł
on pozyskać i utrwalić jego treść. (Ustawa
posługuje się w tym miejscu sformułowaniem
„na jego żądanie”, czego jednak nie należy
rozumieć jako konieczności każdorazowego
zwracania się z indywidualnym wnioskiem
o przekazanie pliku z regulaminem – owo
„żądanie” może polegać wyłącznie na
kliknięciu odpowiedniej pozycji w menu).
Prawidłowe ustalenie regulaminu i podanie
go do wiadomości w sposób określony
przepisami prawa stanowi kluczowy warunek
umożliwiający powołanie się przez
przedsiębiorcę (i klienta) na jego treść. Trzeba
bowiem pamiętać, że regulamin taki,
stanowiąc wzorzec umowy adhezyjnej
– czyli takiej, w odniesieniu do której klient
ma nikłe możliwości negocjacji warunków (to
jest co najwyżej może przyjąć lub odrzucić
zaproponowane warunki) – kształtuje całość
praw i obowiązków obu stron umowy
(sprzedającego i kupującego). Jednakże dla
skutecznego związania klienta treścią wzorca
umowy niezbędne będzie bądź doręczenie
jego treści przed zawarciem umowy (art. 384
par. 1 kc), bądź też, jeśli w stosunkach
danego rodzaju posługiwanie się wzorcem
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jest zwyczajowo przyjęte, wystarczy
umożliwienie drugiej stronie zapoznanie się
z jego treścią (art. 384 par. 2 kc).

adresy elektroniczne umożliwiające
porozumiewanie (oczywiście chodzi tu
przede wszystkim o pocztę elektroniczną),

W odniesieniu do wzorca sporządzonego
w postaci elektronicznej obowiązkiem
kontrahenta jest udostępnienie go w taki
sposób, aby druga strona mogła wzorzec
przechowywać i odtwarzać (art. 384 par. 4 kc
– w tym zakresie jak widać przepisy kodeksu
cywilnego są tożsame z UoŚUDE).

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres, a jeśli usługodawcą jest osoba
prawna: firmę, siedzibę i adres – zatem
w przypadku przedsiębiorcy
prowadzącego działalność jednoosobową
nie wystarczy podanie firmy, pod jaką
prowadzi on działalność (np. „E-sklep
u Kazika”), musi być to dokładnie
przepisane z ewidencji CEIDG (a więc
np. „Kazimierz Sklepowicz”).

Oczywiście określenie regulaminu e-usługi
nie oznacza, że sprzedający jest związany
jego postanowieniami bez ograniczeń
czasowych. Regulamin świadczenia usług
– podobnie jak każdy wzorzec umowy
– można zmienić w dowolnym czasie
i z dowolną częstotliwością, pod warunkiem
jednak, że czyni się to w sposób zgodny
z przepisami. I tak wzorzec wydany przez
stronę umowy w czasie trwania umowy
o charakterze ciągłym wiąże kontrahenta,
o ile nowy regulamin został mu doręczony
lub jeśli umożliwiono mu zapoznanie się
z jego treścią (tu należy odpowiednio
stosować przepisy art. 384 par. 1 i par. 2 kc),
jednak nie wypowiedział on umowy
w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Obowiązki informacyjne
przedsiębiorców
Kolejnym obowiązkiem e-przedsiębiorcy
– nie wiadomo dlaczego obowiązkiem,
z którym osoby prowadzące działalność
gospodarczą mają sporo kłopotów – jest
wyraźne podanie klientom, przed zawarciem
umowy, podstawowych danych o podmiocie
świadczącym usługi. I tak każdy
usługodawca musi wyraźnie określić:
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Dodatkowo każdy przedsiębiorca, który
oferuje towary lub usługi w sprzedaży
bezpośredniej lub sprzedaży na odległość (na
przykład właśnie sprzedający poprzez
e-sklep), ma obowiązek podać do publicznej
wiadomości – oprócz danych wskazanych
powyżej – numer NIP (art. 21 UoSDG).
Natomiast jeśli przedsiębiorca prowadzi
działalność w postaci spółki kapitałowej (na
przykład spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością), obowiązkiem zarządu
jest dodatkowo podanie na stronie
internetowej spółki – niekoniecznie
prowadzącej tam sprzedaż! – oznaczenia
sądu rejestrowego i wysokości kapitału
zakładowego (art. 206 par. 1 ksh).
Lekceważenie obowiązków informacyjnych
przez przedsiębiorców może słono
kosztować. Zgodnie z art. 23 UoŚUDE
sprawca, który danych tych nie podaje, albo
podaje dane nieprawdziwe lub niepełne,
podlega karze grzywny do 5000 złotych.
Podobna sankcja, na mocy art. 595 par.
1 ksh, grozi zarządowi spółki kapitałowej,
który dopuszcza do tego, że pisma
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i zamówienia handlowe oraz informacje na
stronie internetowej spółki pozbawione są
danych, o których mowa w art. 206 par. 1 lub
art. 374 par. 1 ksh.

Ochrona praw klientów
(konsumentów)
Jeszcze innego rodzaju skutki prawne będzie
miało takie zorganizowanie działalności
przedsiębiorcy, wskutek którego będzie on
oferował konsumentom sprzedaż towarów lub
świadczenie usług na odległość (art. 6 ust. 1
UoOPK wymienia jako środek porozumienia
się na odległość między innymi drukowany
lub elektroniczny formularz zamówienia,
reklamę elektroniczną lub prasową, telefon
i telefaks oraz pocztę elektroniczną).
W przypadku zawarcia umowy tego rodzaju
przez konsumenta, ma on możliwość odstąpić
od niej w ciągu 10 dni od dnia wydania
rzeczy (jeśli umowa dotyczy sprzedaży
przedmiotu fizycznego) lub 10 dni od daty
zawarcia umowy (jeśli umowa dotyczy
świadczenia usług – należy jednak pamiętać,
że niektóre ustawy mogą wprowadzać inne,
zwykle dłuższe, terminy). W takim przypadku
uważa się, że umowa nie została nigdy
zawarta, jej strony powinny sobie niezwłocznie
zwrócić to, co otrzymały w związku z jej
zawarciem (a więc sprzedawca zwraca
wynagrodzenie, a klient zwraca towar – w tym
miejscu ustawa określa, iż zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od złożenia przez konsumenta
oświadczenia o odstąpieniu od umowy),
a klient jest wolny od wszelkich zobowiązań.
Do zachowania tego terminu przez
konsumenta wystarczy złożenie oświadczenia
przed jego upływem – stanowi
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to więc odstępstwo od generalnej zasady
prawa cywilnego, zgodnie z którą każde
oświadczenie woli jest złożone z chwilą,
kiedy jego adresat mógł się zapoznać z jego
treścią (art. 61 par. 1 kc).
Co istotne, dziesięciodniowy termin służący
konsumentowi do odstąpienia od zawartej
umowy przedłuża się do 3 miesięcy, jeśli
sprzedawca nie dochowa obowiązku
potwierdzenia na piśmie szeregu informacji,
w tym o prawie do odstąpienia od umowy
(art. 10 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 UoOPK).
Natomiast przed zawarciem umowy
– najpóźniej w chwili złożenia propozycji
zawarcia umowy – konsument powinien być
poinformowany, w sposób jednoznaczny
i zrozumiały, między innymi o:
imieniu i nazwisku (nazwie), adresie
zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy
oraz organie, który zarejestrował
działalność gospodarczą przedsiębiorcy,
a także numerze, pod którym
przedsiębiorca został zarejestrowany,
istotnych właściwościach świadczenia
i jego przedmiotu,
cenie lub wynagrodzeniu sprzedawcy,
zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
prawie odstąpienia od umowy w terminie
dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,
w których konsument nie będzie mógł
skorzystać z tego prawa,
miejscu i sposobie składania reklamacji,
prawie wypowiedzenia umowy zawartej na
czas nie oznaczony.
Pamiętać równocześnie należy, iż zakazane
jest zobowiązywanie konsumentów do
zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed
otrzymaniem świadczenia.
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Oznacza to, że nie jest dopuszczalne
zobowiązanie kupującego do płatności za
towar kupiony w e-sklepie z góry – zawsze
musi istnieć, dla nieufnych, możliwość
zapłacenia przy odbiorze (art. 11 ust.
1 UoOPK).
E-sprzedawca – podobnie jak każdy inny
sprzedawca, który sprzedaje konsumentowi
towar konsumpcyjny – ponosi także
odpowiedzialność wobec kupującego, jeśli
towar w chwili jego wydania jest niezgodny
z umową (art. 4 ust. 1 UoSWSK). W
przypadku takiej niezgodności kupującemu
przysługuje uprawnienie do nieodpłatnej
naprawy przedmiotu lub wymiany na nowy,
a jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe
lub wymagają nadmiernych kosztów, bądź
też jeśli sprzedający nie zdoła dokonać
naprawy lub wymiany w odpowiednim
czasie – do obniżenia ceny lub nawet
odstąpienia od umowy (art. 8 ust. 1 i ust.
4 UoSWSK).
Warunkiem skorzystania z uprawnienia przez
nabywcę będzie jednak to, by niezgodność
towaru z umową istniała już w chwili jego
wydania (odpowiedzialność ta nie dotyczy
zatem przedmiotów, które się po prostu
zepsuły – od tego jest gwarancja).
Równocześnie trzeba pamiętać, że
sprzedawca odpowiada za niezgodność
towaru z umową tylko wówczas, jeśli
nabywca stwierdzi jej istnienie w ciągu 2 lat
od wydania towaru; jednakże tylko jeśli wada
taka ujawni się w ciągu 6 miesięcy od
dokonania transakcji, kupującemu będzie
służyło domniemanie, że istniała ona już
w momencie wydania rzeczy (oznacza to, że
w niektórych sytuacjach na kupującym, który
zamierza skorzystać z przysługującego mu
uprawnienia po upływie owego
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6-miesięcznego terminu, może spoczywać
powinność wykazania, że wada tkwiła
w rzeczy wcześniej).

Klauzule niedozwolone
Budując e-sklep, ustalając treść jego
regulaminu oraz wprowadzając pewne
standardy w zakresie obsługi klientów
(przyjmowania i rozliczania płatności,
dostarczania zakupionych towarów,
przyjmowania i załatwiania reklamacji)
zawsze należy pamiętać o pewnych ściśle
określonych zasadach prawnych, których
naruszenie powodować może nawet
nieoczekiwane koszty i problematyczne
sytuacje. Mowa tu o niedozwolonych
postanowieniach umownych (klauzule
abuzywne), czyli nieuzgodnionych
indywidualnie z konsumentem elementach
umowy – a więc wynikające ze wzorców
umów, regulaminów itp. – które kształtują
jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny
z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając
jego interesy (art. 385(1) par. 1 kc).
Kodeks cywilny przykładowo (a więc nie jest
to lista zamknięta!) wskazuje jako
niedozwolone postanowienia umowne takie
klauzule, które:
wyłączają lub istotnie ograniczają
odpowiedzialność względem konsumenta
za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania,
uzależniają zawarcie umowy od
przyrzeczenia przez konsumenta
zawierania w przyszłości dalszych umów
podobnego rodzaju,
uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie
umowy od zawarcia innej umowy, nie
mającej bezpośredniego związku z umową
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(tzw. „umowa wiązana”),
przyznają sprzedawcy uprawnienia do
dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
wyłączają obowiązek zwrotu
konsumentowi uiszczonej zapłaty za
świadczenie nie spełnione w całości lub
części, jeżeli konsument zrezygnuje
z zawarcia umowy lub jej wykonania,
nakładają na konsumenta, który nie
wykonał zobowiązania lub odstąpił od
umowy, obowiązek zapłaty rażąco
wygórowanej kary umownej lub
odstępnego,
uzależniają odpowiedzialność sprzedawcy
od wykonania zobowiązań przez osoby,
przy których pomocy wykonuje swoje
zobowiązanie, albo uzależniają tę
odpowiedzialność od spełnienia przez
konsumenta nadmiernie uciążliwych
formalności,
wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub
przewidują rozpoznanie sprawy przez sąd
właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
W praktyce do rejestru klauzul
niedozwolonych prowadzonego przez Urząd
Ochrony Konkurencji najczęściej wpisywane
są – dziesiątkami, co oznacza, że
przedsiębiorcy, mimo wielokrotnego
wcześniej wytknięcia tego rodzaju błędów
nadal je popełniają! – takie regulaminowe
postanowienia, wskutek których:
przedsiębiorca próbuje zwolnić się
z odpowiedzialności za opóźnienia,
uszkodzenia lub utratę towaru powstałe
u kuriera lub na poczcie, albo też
zobowiązuje konsumenta do zbadania
kompletności towaru w momencie jego
dostarczenia, pod rygorem utraty
uprawnień reklamacyjnych,
sprzedawca zastrzega, że jedynym sądem,
który może rozpoznawać spory

Poradnik interaktywnie.com - Jak skutecznie sprzedawać przez internet

z konsumentem, będzie sąd
z miejscowości sprzedawcy,
zezwalają kontrahentowi konsumenta na
potrącanie różnego rodzaju „kosztów
operacyjnych” w przypadku odstąpienia od
umowy przez klienta (lub każdej innej
rezygnacji, do której jest on uprawniony),
nadają przedsiębiorcy uprawnienie do
zmiany regulaminu czy wzorca umowy
w każdym czasie, bez ważnej przyczyny
i bez zachowania okresu, w którym
konsument może zrezygnować z usług
(istotne zwłaszcza w przypadku umów
ciągłych),
skuteczność odstąpienia od umowy
i zwrotu towaru uzależniona jest od
dostarczenia go w oryginalnym
opakowaniu (bo nie można kupującego
zmuszać do zbierania pudełek).
Konsekwencją stosowania przez
przedsiębiorcę w obrocie klauzul
niedozwolonych będzie przede wszystkim
brak związania konsumenta postanowieniami
– a więc niemożność skutecznego
zastosowania zakazanych postanowień
– zaś w dalszej konsekwencji zaskarżenie
tych postanowień do sądu i związane z tym
dodatkowe koszty.

Ochrona danych osobowych
Każdy przedsiębiorca, który buduje bazę
klientów, staje przed kolejnym wyzwaniem:
ochrona danych osobowych; trudno czasem
uwierzyć, że przepisy, które obowiązują już
w Polsce od 15 lat (ustawa pochodzi przecież
z 1997 roku!) nadal budzą tyle wątpliwości
i niedomówień. Wątpliwości, których można
byłoby niejednokrotnie uniknąć, gdyby
zainteresowani wzięli pod uwagę, że ustawa
nosi tytuł „o ochronie danych osobowych”,
nie zaś „o przetwarzaniu danych”.
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Podstawowa zasada przetwarzania – przez
co rozumie się w szczególności ich zbieranie,
przechowywanie, opracowywanie
i udostępnianie – danych osobowych brzmi:
administrator tych danych (a więc osoba,
która decyduje o celach i środkach
przetwarzania – w naszym przypadku będzie
to e-usługodawca lub e-sklep) może je
przetwarzać wyłącznie w sytuacjach
określonych przepisami, czyli
w szczególności jeśli (art. 23 ust. 1 UoODO):
osoba wyrazi zgodę na przetwarzanie
swoich danych – co bardzo istotne: zgoda
taka musi być wyrażona w postaci
jednoznacznego oświadczenia osoby,
której dane mają być przetwarzane i nie
może wynikać z innego rodzaju
oświadczenia (nie może być zatem np.
„zaszyta” w regulaminie świadczenia
usług),
jest to niezbędne dla zrealizowanie
uprawnienia lub wykonania obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,
jest to konieczne do realizacji umowy lub
w celu przygotowania umowy, na wniosek
osoby zainteresowanej,
jest to niezbędne dla prawnie
usprawiedliwionego celu realizowanego
przez administratora danych lub odbiorcy
danych, to jest w szczególności ze względu
na marketing bezpośredni własnych
produktów lub usług – czego nie należy
mylić ze zgodą na otrzymywanie informacji
handlowych! (czyli ogólnie pojęty mailing)
– a także jeśli jest to konieczne dla
dochodzenia należności z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.
Zbierając dane osobowe, co następuje
najczęściej w momencie rejestracji
w serwisie internetowym usługodawcy,
sprzedawca ma obowiązek poinformować
każdą osobę o:
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adresie i pełnej nazwie, bądź o imieniu
i nazwisku oraz adresie zamieszkania, jeśli
administratorem jest osoba fizyczna,
celu zbierania danych osobowych (tu
należy dokładnie opisać przyczyny, dla
których przedsiębiorca decyduje się na
gromadzenie danych osobowych),
prawie dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania,
dobrowolności podania danych, a jeśli jest
to obowiązkowe – o podstawie prawnej
takiego obowiązku.
Samo przetwarzanie danych osobowych
powinno spełniać pewne istotne warunki
prawne i organizacyjno-techniczne.
Podstawowym obowiązkiem administratora
danych jest zgłoszenie zbioru danych do
rejestru prowadzonego przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Niewykonanie tej powinności – a warto
pamiętać, że rejestr prowadzony przez GIODO
jest jawny, zatem każdy może sprawdzić, czy
przedsiębiorca nie zaniedbał obowiązków
– może oznaczać dla administratora danych
poważne problemy prawne, włącznie z karą
pozbawienia wolności do 1 roku.
Ponadto administrator powinien przetwarzać
dane w sposób zgodny z prawem i wyłącznie
w celu, na jaki zgodziła się osoba
zainteresowana (tu przepis szczególny
przewiduje możliwość pewnych odstępstw),
przy czym zakres zbieranych danych
powinien być adekwatny do celu
przetwarzania (co oznacza, że nie wolno
żądać „za dużo”, w szczególności „na wszelki
wypadek”).
Oczywiście przetwarzając dane osobowe
administrator musi zapewnić ich ochronę,
w szczególności przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, a także przed
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przetwarzaniem z naruszeniem przepisów
prawa oraz przed ich zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W szczególności powinno to polegać na:
dopuszczeniu do przetwarzania danych
wyłącznie osób imiennie upoważnionych,
wraz z prowadzeniem ewidencji tych osób,
pełnej kontroli nad tym kto, kiedy i jakie
dane wprowadził do zbioru oraz komu
dane ze zbioru są przekazywane,
opracowaniu polityki bezpieczeństwa,
która określać będzie między innymi
stosowane środki techniczne
i organizacyjne, a także strukturę zbiorów
danych,
opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa,
wskazującej między innymi procedury
nadawania uprawnień do przetwarzania
danych, metody i środki uwierzytelniania
użytkowników, procedury tworzenia kopii
zapasowych danych, sposoby
przechowywania nośników, na których
dane osobowe są zarejestrowane, środki
służące zabezpieczeniu danych
osobowych przed działaniem
oprogramowania, które może służyć do
włamania do systemów (jeśli dane są
przechowywane w systemach
teleinformatycznych).
Szczególnego rodzaju obowiązki ma
administrator danych osobowych, którego
system jest połączony z publiczną siecią
teleinformatyczną – mowa tu przede
wszystkim o sieci internet, a więc dotyczy to
tych wszystkich przedsiębiorców, którzy
zbierają dane od użytkowników poprzez
serwisy internetowe. W takim przypadku
należy stosować pełną gamę środków
bezpieczeństwa wskazanych
w rozporządzeniu MSWiA w sprawie

dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
co obejmuje w szczególności
środki kryptograficznej ochrony danych
wykorzystywanych do uwierzytelniania, jeśli są
one przesyłane poprzez sieć publiczną.

Wykaz skrótów:
kc, kodeks cywilny: Ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93
z późn. zm.),
ksh, kodeks spółek handlowych: Ustawa
z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037
z późn. zm.),
UoODO: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101
poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.),
UoOPK: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz.
271 z późn. zm.),
UoSDG: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jednolity: Dz.U. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
UoŚUDE: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
UoSWSK: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz. 1176 z późn. m.)
rozp. ws. dokumentacji: Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr
100 poz. 1024).

Od autora:
Ze względu na charakter tekstu proszę nie podchodzić do niego jako do stuprocentowego kompendium wiedzy. Każde z zagadnień zostało
omówione w sposób rzetelny, lecz ogólny, bez wdawania się w liczne przecież szczegóły i wyjątki od generalnych zasad. Dlatego też proszę
nie traktować artykułu jako porady prawnej, zaś w każdym przypadku należy skorzystać z porady profesjonalisty.
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla
wszystkich pracujących w branży internetowej oraz
tych, którzy się nią pasjonują. Serwis zintegrował
także społeczność – klika tysięcy osób, które
wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają sobie,
piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem.
W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny
jaki i liczba autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury
WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz
tego wortal jest laureatem Grand Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z
codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami,
wywiadami oraz omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe,
dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści
zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące
poszczególnych segmentów rynku internetowego i zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym
polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest
bowiem częścią Grupy Kapitałowej Money.pl.
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