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Slovo úvodem

Úvod

Studie dynamiky průmyslových nákupů UPS je jednou z mála dostupných detailních studií 
zaměřených na vztahy mezi průmyslovými odběrateli a dodavateli. Tato studie poskytuje 
jedinečné poznatky o způsobu, jímž průmysloví odběratelé vyhledávají dodavatele (například 
průmyslové distributory, výrobce a elektronické trhy), o spokojenosti průmyslových 
odběratelů se stávajícími dodavateli a o jejich tendenci měnit dodavatele v rámci hledání vyšší 
hodnoty a kvalitnějších služeb. Rozhovory byly vedeny s pracovníky nákupu, přičemž studie 
poskytuje podrobný přehled o jednotlivých zemích a odvětvích. 

Studie dynamiky průmyslových nákupů UPS 
odhaluje zajímavé podrobnosti o proměnách 
v oblasti nakupování v průmyslu. Společnost 
UPS provedla od roku 2013 řadu průzkumů 
průmyslových nákupů, jejichž výsledky 
ukazují, že průmysloví odběratelé nakupují 
stále více online. 

Systém, kdy zprostředkovatelé zajišťují 
prodej a distribuci průmyslových výrobků 
mezi výrobci a koncovými uživateli, čelí 
narůstajícím výzvám. Tyto změny 
v nákupním chování jsou dány dvěma 
klíčovými faktory, a to vzestupem významu 

elektronických trhů (např. Amazon Business, 
ThomasNet.com, IndiaMART či Alibaba) 
a nakupování přímo od výrobce.  

Výsledky průzkumu rovněž ukazují, že 
průmysloví odběratelé mají značnou 
tendenci ke změně dodavatele. Pokud cena 
a kvalita zůstanou nejdůležitějšími faktory  
při výběru dodavatele, potom budou rozdíly 
spočívat ve službách, jako je pojištění, 
exportním potenciálu, a především 
v poprodejních službách, které budou 
v budoucím světě nákupů představovat 
hlavní odlišující faktor.
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Měnící se model 
průmyslových 
nákupů 
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Obrázek 1 
Tradiční x online nákupy

Otázka: Jaké způsoby využíváte k nákupu průmyslových dodávek/výrobků?

52 % 53 %88 %
94 %

Základ: celkový soubor respondentů (n = 800)

Elektronizace vytlačuje tradiční modely prodeje, jako jsou telefonní hovory nebo obchodní 
návštěvy. Odběratelé v Evropě vynakládají polovinu (49 %) celkového rozpočtu online, což 
představuje zvýšení o 8 procentních bodů od roku 2015. 

Z údajů vyplývá, že podíl elektronických nákupů odběratelů se zvyšuje také v USA a Číně, a to 
z 47 % v roce 2015 na 52 % v roce 2017 v USA a z 37 % v roce 2015 na 43 % v roce 2017 v Číně. 

Tradiční  
(telefon, fax, e-mail)

Rozpočet 
vynaložený 

online (Evropa)

Online  
(webové stránky dodavatele, 

mobilní aplikace) 

41 %
49 %

2015

2017

2015 20152017 2017

Odběratelé v Evropě vynakládají 
polovinu (49 %) celkového rozpočtu 
online, což představuje zvýšení 
o 8 procentních bodů od roku 2015
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Otázka: Který z následujících zdrojů obvykle 
používáte k vyhledání podrobnějších 
informací o novém dodavateli 
průmyslových výrobků?

43 %

41 %

40 %

39 %

31 %

30 %

Obchodní veletrhy

Firemní webové stránky

Obchodní zástupce firmy

Internetový vyhledávač

Ústní doporučení nebo osobní reference

Tištěný katalog

Základ: celkový soubor respondentů (n = 800) OnlineTradiční

Vezmeme-li v úvahu relativní nepružnost nákupního chování v průmyslu, změna ve využívání 
nákupních kanálů je o to nápadnější. Celkem 32 % respondentů uvedlo, že smějí nakupovat 
pouze od konkrétních dodavatelů, a 21 % uvedlo, že mohou nakupovat pouze z omezeného 
seznamu typů výrobků. Pokud tato omezení výběru dodavatele vymizí, k čemuž 
pravděpodobně postupně dojde souběžně se zráním trhu a rostoucím uplatňováním 
globálnějšího nakupování, změny v nákupních modelech se pravděpodobně urychlí. 

Přestože online nákupy představují významný faktor narušující tradiční nakupování 
v průmyslu, tradiční kanály vyhledávání a získávání informací jsou i nadále důležité. Studie 
dynamiky průmyslových nákupů UPS 2017 ukazuje, že obchodní veletrhy zůstávají 
nejoblíbenějším způsobem provádění průzkumu pro odběratele hledající nové dodavatele, 
a rovněž jsou využíváni obchodní zástupci, ústní doporučení i tištěné katalogy.

Obrázek 2
Zdroje pro vyhledávání informací  
o novém dodavateli 
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Dopad nakupování 
přímo od výrobců a na 
elektronickém trhu 
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Obrázek 3 
Podíl dodavatelů

Otázka: Jaké procento celkového objemu vašich ročních nákupů průmyslových 
dodávek/výrobků zajišťují tyto typy dodavatelů?

Distributor

Elektronický trh

Výrobce

31 %

ČÍNA

USA

EVROPA

35 %

Základ: Evropa (n = 800), USA (n = 1500), Čína (n = 200)

Výsledky průzkumu ukazují, že v Evropě 75 % průmyslových odběratelů nakupuje 
prostřednictvím elektronických trhů (75 % v USA a 94 % v Číně). Podíl výdajů je však relativně 
nízký a představuje 21 % v Evropě, 24 % v USA a 30 % v Číně.  

V několika posledních letech ztrácejí tradiční průmysloví distributoři tržní podíl ve prospěch 
prodeje na elektronickém trhu a prodeje přímo od výrobce (DfM = direct-from-manufacturer). 
V Evropě dnes 92 % průmyslových odběratelů nakupuje DfM, přičemž v roce 2015 to bylo 
65 %. Prostřednictvím tohoto kanálu také vynakládají většinu svého rozpočtu, konkrétně 44 % 
výdajů odběratelů, zatímco v USA je to pouhých 31 % a v Číně 35 %. 

V několika posledních letech ztrácejí tradiční 
průmysloví distributoři tržní podíl ve 
prospěch prodeje na elektronickém trhu 
a DfM.

44 % 21 %
35 %

35 % 30 %
35 %

31 % 24 %
45 %
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57 % respondentů uvedlo, že rozšíří 
aktuální podíl nákupů na elektronických 
trzích a nákupů DfM.

 
Obrázek 4  
Změna dodavatele kvůli digitálním možnostem

Otázka: Jak moc je pravděpodobné, že v příštích 3–5 letech přejdete k novému 
dodavateli kvůli...? (Téměř jistě / velmi pravděpodobně)

Základ: celkový soubor respondentů (n = 800)

42 % 47 %

Při dotazování na budoucí záměry při nakupování uvedla třetina uživatelů, kteří 
nakupování DfM nevyužívají, že v následujících třech až pěti letech velmi pravděpodobně 
nebo téměř jistě začnou nakupovat přímo od výrobce, a 27 % uvedlo totéž ohledně 
nakupování na elektronických trzích. 

57 % respondentů současně uvedlo, že rozšíří aktuální podíl nákupů na elektronických 
trzích a nákupů DfM. Výsledky naznačují, že dále poroste jak současný 44% podíl 
celkových výdajů realizovaný nákupem DfM, tak i 21% podíl celkových výdajů vynaložený 
na elektronických trzích. 

Tato zjištění mají významné důsledky pro průmyslový hodnotový řetězec v Evropě. 
Tradiční průmysloví distributoři jsou vytlačováni nárůstem nákupů přímo od výrobce 
a nákupů na elektronických trzích. 

Studie také ukazuje, že online a mobilní schopnosti jsou důležitými faktory při 
rozhodování o přechodu k novému dodavateli.  Téměř polovina evropských průmyslových 
odběratelů uvedla, že „uživatelsky přívětivější webové stránky“ by je v příštích třech až pěti 
letech pravděpodobně přiměly přejít k novému dodavateli, a 42 % uvedlo, že tentýž 
účinek by měla dostupnost mobilní aplikace. Výsledky naznačují, že chtějí-li být 
dodavatelé úspěšní, musí dále investovat do online a mobilních schopností.

Uživatelsky přívětivější webové stránkyDostupnost mobilní aplikace
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Služby se stávají  
klíčovým odlišujícím 
faktorem 



9© 2017 United Parcel Service of America, Inc. 

Obrázek 5  
Globální požadavky na poprodejní služby

Otázka: Očekáváte, že vám průmyslový dodavatel zajistí 
poprodejní služby na pracovišti (opravy, technická podpora 
apod.)?

99 %
76 %

86 %

78 %

USA
Čína

Evropa

Očekávání průmyslových odběratelů ohledně poprodejní podpory se v Evropě zvyšují. V roce 
2015 uvedlo 78 % dotazovaných respondentů, že od průmyslových dodavatelů očekávají 
poprodejní služby na pracovišti. V roce 2017 tento podíl vzrostl na 86 %, a to zejména díky 
výraznému nárůstu očekávání u britských a německých respondentů. Evropská očekávání 
v oblasti poprodejní podpory jsou vyšší než očekávání v USA, kde 76 % očekává podporu na 
pracovišti, ačkoli v Číně očekává od průmyslových dodavatelů podporu na pracovišti 
pozoruhodných 99 % průmyslových odběratelů.

V roce 2015 uvedlo 78 % dotazovaných 
respondentů, že od průmyslových 
dodavatelů očekávají poprodejní služby 
na pracovišti. V roce 2017 tento podíl 
vzrostl na 86 %.

20
15

20
17
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Obrázek 6  
Očekávání ohledně poprodejních služeb

Otázka: Očekáváte, že Vám průmyslový dodavatel zajistí následující poprodejní služby?

Recyklace ŠkoleníÚdržba mimo 
pracoviště

Likvidace VraceníÚdržba na 
pracovišti

Opravy na 
pracovišti

77 %73 %71 %68 %67 %67 %66 %

Základ: celkový soubor respondentů (n = 800)

Odběratelé očekávají podstatně 
širší nabídku služeb, přičemž 70 % 
respondentů zmiňuje opravy a údržbu na 
pracovišti.

Tři nejvýznamnější poprodejní očekávání

Ve světě charakterizovaném nárůstem zdrojů průmyslové nabídky se služby nabízené 
dodavateli staly zásadním odlišujícím faktorem mezi konkurenty. Studie dynamiky 
průmyslových nákupů UPS 2017 ukazuje, že ačkoli nejdůležitější poprodejní službou je 
efektivní postup vracení, odběratelé také očekávají podstatně širší nabídku služeb, přičemž 
70 % respondentů zmiňuje opravy a údržbu na pracovišti. 
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Otázka: Kolikrát za rok potřebujete služby údržby 
a oprav na pracovišti?

Otázka: Jaká doba odezvy je Vám obvykle 
poskytována v případě služeb údržby a oprav 
na pracovišti?

80 % 
odběratelů jsou 
služby na pracovišti 
POSKYTNUTY BĚHEM 
48 HODIN

Nevyužíváme služby 
údržby a oprav na 
pracovišti

6 %

10 %

7 %

23 %

36 %

14 %

5 %

Jednou za rok nebo 
méně často

Jednou za 7–11 měsíců

Jednou za 4–6 měsíců

Jednou za 1–3 měsíce

Jednou za 2–4 týdny

Jednou týdně nebo 
častěji

Služby potřebujeme nejméně jednou za 3 měsíce

Základ: celkový soubor respondentů (n = 800)

48

Více než polovina odběratelů potřebuje služby na pracovišti nejméně jednou za tři měsíce, 
a téměř pětina odběratelů uvádí, že potřebují služby na pracovišti nejméně jednou za měsíc. 
Pouze čtvrtina odběratelů uvádí, že jsou jim služby na pracovišti poskytnuty během 24 hodin, 
přičemž u 48hodinové doby odezvy se tento podíl zvyšuje na 80 %. 

Obrázek 7  
Očekávaná rychlost doručení

Obrázek 8  
Interval potřeby poprodejních služeb

Obrázek 9  
Poprodejní doba odezvy

Otázka: Jak rychle obvykle potřebujete, aby byl Váš výrobek doručen?

10 %
50 %

Doručení ve stejný den

Doručení během 1–2 dnů

Nezbytnost vracení a údržby na pracovišti staví dodavatele před logistické výzvy, které  
mohou přesahovat rámec jejich tradičních provozních dovedností. Z průzkumu vyplývá, že 
60 % odběratelů obvykle potřebuje, aby veškeré objednávky byly vyřízeny a doručeny během 
48 hodin či méně, s malými rozdíly mezi odvětvími. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Řešení logistiky služeb

Společnost Sealed Air je předním výrobcem materiálů a výrobních zařízení pro bezpečnost 
potravin, hygienu závodu a obaly. V poslední době čelila společnost výzvám při řízení služeb na 
pracovišti pro podlahové čisticí stroje TASKI®. Prostřednictvím sítě 19 skladů spravovala svůj vlastní 
dodavatelský řetězec a podporovala více než 500 techniků v terénu poskytujících poprodejní 
služby. Nejkratší doba odezvy při zajišťování služeb však zaostávala za očekáváními odběratelů, 
přičemž služby byly nákladné. Díky řešení, které při doručování dílů technikům v terénu využívá 
kombinaci služeb přepravy UPS Express a sítě UPS Access Point™, byla společnost schopna ušetřit 
peníze a zlepšit dobu odezvy. 

Síť UPS Access Point disponuje více než 15 000 místy v celé Evropě, kde mohou odběratelé 
vyzvednout či odevzdat balíky. Společnost UPS mezitím dokázala konsolidovat síť skladů této 
společnosti do jediného centralizovaného distribučního centra. Nová infrastruktura služeb 
umožňuje technikům v terénu objednávat díly do 13:00 hodin a mít je k dispozici druhý den brzy 
ráno. V Evropě technici obvykle nacházejí pobočky UPS Access Point nejvýše několik kilometrů od 
svého sídla nebo od odběratele, a proto doba, kterou technici stráví vyzvedáváním náhradních 
dílů, byla snížena o přibližně 30 minut na jednu servisní objednávku. Technici společnosti Sealed Air 
tak mohou provádět více služebních výjezdů týdně, snížit počet skladů i úroveň zásob a znovu 
zajistit uspokojivou nabídku poprodejních služeb.  

Technici společnosti Sealed Air tak mohou provádět 
více služebních výjezdů týdně, snížit počet skladů 
i úroveň zásob a znovu zajistit uspokojivou nabídku 
poprodejních služeb.
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Výzvy pro dodavatele 
v roce 2017
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ČÍNA

USA

EVROPA

Otázka: Jak moc je pravděpodobné, že v příštích 
3–5 letech přejdete k novému dodavateli kvůli pojištění 
nákupů? (Téměř jistě / velmi pravděpodobně)

Obrázek 10  
Význam pojištění

50 %

48 %

77 %

Základ: Evropa (n = 800), USA (n = 1500), Čína (n = 200)

Průmysloví dodavatelé – ať už se jedná o tradiční distributory, výrobce prodávající přímo 
odběratelům, nebo elektronické trhy – čelí výzvám při budování či ochraně tržeb na stále 
různorodějším a náročnějším trhu. 

Dodavatelé musí věnovat stále větší 
pozornost své nabídce služeb. Studie 
dynamiky průmyslových nákupů UPS 2017 
ukazuje, že průmysloví odběratelé mají stále 
větší očekávání ohledně služeb, a to 
především v oblastech jako vracení, rychlost 
doručení a opravy a údržba na pracovišti.  
Zvýšila se zejména citlivost odběratelů na 
rychlost a spolehlivost služeb. To se odráží 
v rostoucím významu pojištění jako jedné ze 
součástí nabídky dodavatele: Odběratelé, 
jejichž provozy ke svému fungování vyžadují 
velmi rychlé zajišťování strojů či dílů, budou 
s vysokou pravděpodobností potřebovat 
pojištění pro případ výpadku dodávek 
a přerušení podnikatelské činnosti. Studie 
UPS ukazuje, že pojištění je jedním 
z klíčových faktorů při přechodu k novým 

Průmysloví dodavatelé – ať už se jedná 
o tradiční distributory, výrobce prodávající 
přímo odběratelům, nebo elektronické 
trhy – čelí výzvám při budování a ochraně 
tržeb na stále různorodějším a náročnějším 
trhu.

dodavatelům a že mnoho evropských průmyslových odběratelů není spokojeno 
s dostupností pojištění u svých dodavatelů. Polovina všech evropských odběratelů ve studii 
uvádí, že by je lepší nabídka pojištění pravděpodobně přiměla ke změně dodavatele  
(mírně vyšší tendence ke změně než v USA). 
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Základ: celkový soubor respondentů (n = 800)

Studie dynamiky průmyslových nákupů také ukazuje, že v rámci celkového růstu 
elektronického obchodu rovněž narůstá přeshraniční prodej. Mimo domácí prodeje platí, že 
průmysloví odběratelé nakupují především z ostatních evropských zemí, po nichž následují 
USA a Čína jako další nejvýznamnější zdrojové země odběratelů. V jedné skupině výrobků – 
výrobci původních zařízení (OEM = original equipment manufacturers) – 45 % respondentů 
nakupuje za hranicemi, zatímco u všech ostatních skupin výrobků činí průměrný podíl 
přeshraničních nákupů 30 %. 

Při takto vysokém podílu přeshraničních prodejů je více než kdy dříve nutné, aby si dodavatelé 
vybudovali efektivní online přítomnost na všech cílových trzích. To znamená vytvořit 
lokalizované možnosti online nákupu, ačkoli i pro velké dodavatele může být obtížné 
vypořádat se se zátěží, která je spojena s online obchodováním na více místech a ve více 
jazycích. Jedním z řešení je spolupráce s externími poskytovateli nabízejícími řešení webových 
technologií, které mezinárodním zákazníkům poskytují úplný přehled o ceně za dodání jejich 
objednávek. Tato řešení mohou také umožnit lokalizovaný nákup a přepravu tím, že při placení 
převádějí ceny na místní měnu.

Otázka: Odkud nakupujete výrobky?

Obrázek 11  
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Studie dynamiky průmyslových nákupů UPS 2017 ukazuje, že průmysloví odběratelé 
nadále vyhledávají dodavatele se schopností 3D tisku. Respondenti ve studii UPS 
uvádějí, že od 3D tisku očekávají především zajištění nových možností přizpůsobení 
a kvalitnějších výrobků. 

Navzdory svým nedostatkům – je pomalý a nevhodný k sériové výrobě – zůstává 3D tisk 
jako průmyslový proces důležitou součástí budoucí strategie mnoha průmyslových 
dodavatelů, zejména proto, že tisk na zakázku může značně snížit zásoby dílů s nízkým 
objemem prodeje. Více než dva z pěti průmyslových odběratelů uvádějí, že nabídka 
schopnosti 3D tisku je pravděpodobně přiměje přejít k novému dodavateli. 

 

Otázka: Jaké výhody byste očekávali od dodavatele nabízejícího služby 3D tisku?

Obrázek 12  
Očekávané výhody 3D tisku

Větší 
přizpůsobení

Kvalitnější 
výrobky

Nouzové 
plnění

47 % 44 % 31 %

Základ: celkový soubor respondentů (n = 800)
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Závěr

Vývoj v oblasti průmyslových nákupů probíhal v roce 2017 ve znamení výzev, které budou 
v nadcházejících letech pravděpodobně narůstat. Ať už se jedná o prodej na elektronických 
trzích nebo prodej přímo od výrobce, tradiční distributor je pod tlakem, přičemž zásadním 
hnacím faktorem těchto změn je možnost získávat informace a uskutečňovat transakce online. 

Všichni průmysloví prodejci se musí těmto změnám přizpůsobit. Pro mnohé spočívá tato výzva 
v tom, jak zachovat úroveň služeb v tradičních kanálech a současně zvyšovat investice do 
novějších, rychleji rostoucích kanálů. Studie dynamiky průmyslových nákupů UPS 2017 ukazuje, 
že tradiční marketing prostřednictvím obchodních veletrhů, obchodních zástupců a tištěných 
katalogů zůstává i dnes nejpoužívanější metodou vyhledávání informací o nových výrobcích 
a nalézání nových dodavatelů. Současně však roste elektronický obchod, kdy 75 % kupujících 
využívá elektronické trhy jako jeden z nákupních kanálů.  V posledních dvou letech navíc 
pokračoval strmý růst objemu prodeje přímo od výrobce. 

Tyto změny nákupního chování v průmyslu vytvářejí tlak na tradiční distributory, kteří jsou 
nuceni vynakládat značné úsilí na udržení odběratelů a získání nového podílu na trhu. Lepší 
online dovednosti jsou jednou ze strategií, jak zajistit trvalou spokojenost zákazníků – téměř 
polovina průmyslových odběratelů uvádí, že lepší práce s webovými stránkami by je přiměla 
změnit dodavatele, a téměř stejný podíl by reagoval na efektivní možnosti mobilního nákupu. 

Zásadním odlišujícím faktorem jsou služby. Zvyšují se očekávání ohledně rozsahu, rychlosti 
a pravidelnosti služeb. Odběratelé dnes očekávají, že dodavatelé zajistí údržbu a opravy na 
pracovišti, školení a efektivní vracení – často během jednoho dne. Dodavatelé jsou tak postaveni 
před nutnost restrukturalizovat své dodavatelské řetězce a reálně zajistit rychlé pohotovostní 
technické služby. Respondenti ve studii UPS také uvádějí, že stále více vyhledávají doplňkové 
služby, jako je pojištění či schopnost 3D tisku.

Služby také musí být začleněny do přeshraničních schopností dodavatelů – ve většině kategorií 
výrobků dnes nejméně 30 % nákupů probíhá přes hranice. Tato skutečnost dále zvyšuje 
náročnost výzvy, jíž všichni dodavatelé čelí.

Výrobci i průmysloví distributoři budou muset zvážit, jak nejlépe strukturovat operace při 
vyřizování a přepravě a zda tyto operace zajišťovat interně nebo externě. Přestože interní 
zajišťování vyřizování i přepravy poskytuje úplnou kontrolu nad úrovní zákaznické zkušenosti 
a služeb, jeho zavedení je složité. Alternativu nabízí outsourcing (prodeje a/nebo přepravy), 
neboť dodavateli stále umožňuje udržet si kontrolu nad zákaznickou zkušeností, zejména pokud 
jde o stěžejní poprodejní služby. 

Ze zkušeností společnosti UPS vyplývá, že právě společnosti, které jsou si vědomy změn 
v modelech průmyslové distribuce, si udrží odběratele a dosáhnou růstu na nových trzích. To 
znamená nabízet uživatelsky přívětivé online kanály, investovat do infrastruktury pro urychlení 
dodavatelských řetězců a chápat, že služby jsou dnes hlavním odlišujícím faktorem rozhodujícím 
o úspěchu či neúspěchu.  
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Zaměřeno na Francii
U francouzských průmyslových odběratelů 
výrazně klesá využívání tradičních prodejních 
kanálů (např. kontaktování zákaznického 
servisu nebo specializovaných zástupců 
prostřednictvím osobní návštěvy, telefonicky 
nebo e-mailem), přičemž využívání 
elektronických kanálů se v posledních dvou 
letech dramaticky zvýšilo na 51 % v roce 2017 
oproti 38 % v roce 2015. Současně téměř 
polovina výdajů (49 %) připadá na 
internetové nákupy, zatímco v roce 2015 to 
bylo pouhých 39 %. 

 

92 % francouzských odběratelů nyní uvádí, že 
alespoň část svého rozpočtu vynakládají 
v rámci přímého prodeje od výrobců, a 55 % 
společností uvádí, že objem tohoto typu 
nakupování zvýší. U francouzských 
společností je v rámci Evropy nejmenší 
pravděpodobnost, že průmyslové výrobky 
nakoupí mimo Francii. 

Francouzští odběratelé měli v porovnání 
s ostatními evropskými odběrateli vždy 
vysoká očekávání ohledně služeb na 
pracovišti – 88 % společností uvádí, že 
očekávají poprodejní služby na pracovišti.
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Zaměřeno na Německo
Němečtí průmysloví odběratelé kontaktují 
specializované servisní zástupce telefonicky 
nebo e-mailem častěji než ostatní evropští 
odběratelé. Využívání tradičních prodejních 
kanálů však vytrvale klesá. Podíl osob, které 
nakupují prostřednictvím specializovaných 
prodejních zástupců, klesl z 52 % v roce 2015 
na 43 % v roce 2017. Tato změna v chování je 
rovněž markantní, pokud jde o pokles 
osobních nákupů v místě dodavatele, které 
se dramaticky snížily z 41 % v roce 2015 na 
26 % v roce 2017.  Souběžně s tím neustále 
narůstá oblíbenost online nakupování. 
Respondenti nakupující online vynaložili 
v roce 2017 44 % svého rozpočtu formou 
online nákupů, zatímco v roce 2015 to bylo 

40 %. Je rovněž důležité poznamenat, že 77 % 
německých průmyslových odběratelů v roce 
2017 nakupovalo na elektronických trzích. 

Jednou z oblastí, v níž němečtí průmysloví 
odběratelé zůstávají na špici změn, je prodej 
přímo od výrobce (DfM = direct-from-
manufacturer). 94 % německých společností 
nakupuje DfM, což je v rámci evropských 
nákupů DfM nadprůměrná hodnota, 
a německé společnosti současně nejčastěji 
uvádějí, že budou nakupování DfM dále 
zvyšovat. Očekávání německých odběratelů 
ohledně poprodejních služeb na pracovišti 
jsou rovněž vysoká, kdy 85 % společností 
uvádí, že očekávají služby na pracovišti.
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Zaměřeno na Itálii
Italští odběratelé vykazují v Evropě nejvyšší 
podíl, pokud jde o využívání elektronických 
trhů pro potřeby průmyslových dodávek 
(85 % respondentů). Vykazují také nejvyšší 
pravděpodobnost uzavírání obchodů během 
osobní obchodní návštěvy od dodavatele 
(32 %).

Italští odběratelé zvyšují podíl rozpočtu 
vynaloženého online (z 38 % v roce 2015 na 
44 % v roce 2017). Současně je u nich vyšší 
pravděpodobnost navázání obchodního 

vztahu online, přičemž 67 % uvádí, že budou 
online výdaje dále zvyšovat. Italští odběratelé 
také výrazně zvýšili nákupy přímo od 
výrobce, kdy tuto skutečnost uvádí 95 % 
respondentů (oproti 63 % před dvěma lety). 

Italští odběratelé měli v porovnání 
s evropskými vždy vysoká očekávání ohledně 
služeb na pracovišti. Tato očekávání se nyní 
dále zvýšila – 96 % společností uvádí, že 
očekávají služby na pracovišti, což je deset 
procentních bodů nad evropským průměrem. 
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Zaměřeno na Spojené království
Britští průmysloví odběratelé v evropském 
srovnání nejméně využívají tradiční prodejní 
kanály (např. kontaktování zákaznického 
servisu nebo specializovaných zástupců 
prostřednictvím osobní návštěvy, telefonicky 
nebo e-mailem) a velkou část svého rozpočtu 
vynakládají online (60 % v roce 2017) oproti 
pouhým 47 % v roce 2015. Je překvapivé, že 
britští odběratelé využívají elektronické trhy 
nejméně (67 %) ve srovnání s ostatními 
evropskými zeměmi (průměr 75 %). 

Společnosti ve Spojeném království vykazují 
nejmenší podíl přímých nákupů od výrobců 
(tuto možnost uvádí pouze 87 % 
respondentů) a v rámci Evropy je zde také 
nejméně respondentů, kteří uvádějí záměr 
zvýšit nákupy DfM. 

Ačkoli se ve Spojeném království zvýšila 
očekávání ohledně služeb dodavatelů na 
pracovišti, podíl respondentů očekávajících 
služby na pracovišti je zde i nadále nejnižší 
v Evropě (74 % společností ve srovnání 
s evropským průměrem 86 %). 
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Metodologie

Společnost Kantar TNS provedla v prosinci roku 2016 online průzkum 
mezi 800 průmyslovými odběrateli v Evropě (po 200 ve Spojeném 
království, Francii, Itálii a Německu) a dále 1 500 v USA a 200 v Číně. 
Respondenti zahrnovali osoby, které rozhodují, spolurozhodují nebo 
významně ovlivňují rozhodnutí ohledně vyhledávání dodavatelů 
a nákupů.  

Všichni účastníci ovlivňují rozhodnutí o nákupu nebo provádějí nákupy 
alespoň v jedné z pěti kategorií výrobků: 

ZAŘÍZENÍ – zařízení prodávané v obchodních transakcích B2B.  Odběratel 
tohoto druhu výrobku jej může použít jako investiční zařízení 
v provozovně služeb, továrně, skladu nebo při montáži sestav.  Patří sem 
například nářadí (s pohonem či bez pohonu), strojní zařízení, nástroje, 
chladicí zařízení nebo trouby pro restaurace.

DÍLY VÝROBCŮ PŮVODNÍCH ZAŘÍZENÍ (OEM) PRO KONEČNOU 
MONTÁŽ – veškeré díly, součásti a zařízení používané při konečné 
montáži výrobku. 

DÍLY PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A PROVOZ (MRO) – díly související 
s údržbou, opravami a provozem, včetně náhradních převodů, motorů 
či ložisek.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL / SUROVINY – veškeré vstupní položky, které se 
používají ve výrobním procesu nebo zařízení, včetně spojovacího 
materiálu, těsnicích hmot a lepidel.

ČISTICÍ A SANITÁRNÍ POTŘEBY – čisticí pomůcky a prostředky, 
rozpouštědla, koupelnové a hygienické výrobky.
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O společnosti Kantar TNS

Informace o společnosti UPS 

Kantar TNS patří k největším světovým výzkumným agenturám a disponuje odborníky ve více než 90 zemích světa. Díky 
odborným znalostem v oblasti inovací, značky a komunikace, aktivace zákazníků a vztahů s odběrateli pomáháme 
klientům identifikovat, optimalizovat a aktivně využít okamžiky, které jsou významné pro posilování růstu jejich podnikání.  
Jsme součástí společnosti Kantar, jedné z předních světových společností zabývajících se datovými, konzultačními 
a poradenskými službami. 
Podrobnější informace naleznete na webu www.tnsglobal.com.

Společnost UPS (NYSE: UPS) je světovou jedničkou v oblasti logistiky nabízející širokou škálu řešení včetně přepravy 
balíků a nákladů, usnadňující mezinárodní obchod a zavádějící moderní technologie za účelem efektivnějšího řízení světa 
obchodu. Společnost UPS má hlavní sídlo v Atlantě a působí ve více než 220 zemích a oblastech po celém světě. 
Společnost naleznete na webu na adrese ups.com® a její blog na adrese longitudes.ups.com. Chcete-li získat aktuální 
novinky o společnosti UPS, sledujte @UPS_News na Twitteru. 


