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Jak handel online 
rewolucjonizuje dostawy 
przemysłowe

Badanie UPS nt. dynamiki zakupów przemysłowych w 2017 r.  

Zachowania, preferencje i oczekiwania europejskich nabywców 
przemysłowych
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Przedmowa

Wprowadzenie

Badanie UPS nt. dynamiki zakupów przemysłowych jest jednym z nielicznych, szczegółowych 
badań dostępnych na temat relacji pomiędzy przemysłowymi nabywcami a dostawcami. 
Badanie dostarcza wyjątkowych informacji o tym, jak nabywcy przemysłowi identyfikują 
dostawców (dystrybutorów, producentów, rynki elektroniczne), a także o poziomie satysfakcji 
z dotychczasowych dostawców oraz skłonności do ich zmiany w celu uzyskania lepszego 
wskaźnika wartości do ceny i lepszego poziomu obsługi. Wywiady przeprowadzone ze 
specjalistami ds. zakupów dają szczegółowy obraz obejmujący różne kraje i różne sektory.

Badanie UPS nt. dynamiki zakupów 
przemysłowych przedstawia interesujące 
informacje na temat zmian w tym obszarze. 
Wyniki szeregu ankiet nt. zakupów 
przemysłowych, przeprowadzanych przez 
UPS od 2013 r., wskazują, że nabywcy 
przemysłowi coraz częściej dokonują 
zakupów przez internet. 

System, w którym przy sprzedaży i dystrybucji 
produktów przemysłowych występują 
pośrednicy pomiędzy producentami a 
użytkownikami, stoi w obliczu rewolucyjnych 
zmian. Dwa główne czynniki stymulujące 
zmiany w zachowaniach nabywców to rozwój 

internetowych platform zakupowych 
(np. Amazon Business, ThomasNet.com, 
IndiaMart, Alibaba) oraz rozwój zakupów 
bezpośrednio od producentów. 

Wyniki ankiet pokazują również, że nabywcy 
przemysłowi wykazują dużą skłonność do 
zmiany dostawców. Cena i jakość pozostają 
najważniejszymi kryteriami wyboru dostawcy. 
Ponadto, brane są pod uwagę różnice 
w obsłudze, np. ubezpieczenie, możliwość 
eksportu oraz przede wszystkim obsługa 
posprzedażowa, która w przyszłości będzie 
kluczowym czynnikiem wyróżniającym 
producentów. 



2 UPS Europe 2017 Industrial Buying Dynamics study   

Zmiana struktury 
zakupów 
przemysłowych 
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Ilustr. 1:  
Zakupy tradycyjne i online

Jaką metodą dokonują Państwo zakupów materiałów i produktów przemysłowych?

52% 53%88%
94%

Próba: Wszyscy respondenci (n=800)

Cyfryzacja wypiera tradycyjne kanały sprzedaży, takie jak rozmowy telefoniczne czy wizyty 
przedstawicieli handlowych. W Europie 49% nabywców przeznacza prawie połowę swojego 
budżetu na zakupy online, co oznacza wzrost o 8 p. proc. w stosunku do 2015 r. 

Dane wskazują, że także nabywcy w USA i Chinach zwiększyli wydatki realizowane online: 
w USA z 47% w 2015 r. do 52% w 2017 r., a w Chinach z 37% w 2015 r. do 43% w 2017 r.

Tradycyjnie 
(telefon, faks, e-mail):

Budżet wydany 
online (Europa)

Online 
(serwis internetowy dostawcy, 

aplikacja mobilna):

41%
49%

2015

2017

2015 20152017 2017

W Europie 49% nabywców przeznacza 
prawie połowę swojego budżetu na 
zakupy online, co oznacza wzrost o 8 p. 
proc. w stosunku do 2015 r. 
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Z których poniżej podanych źródeł zwykle 
korzystają Państwo w celu uzyskania 
szerszych informacji o nowym dostawcy 
produktów przemysłowych?

43%

41%

40%

39%

31%

30%

Targi branżowe

Strona internetowa firmy

Przedstawiciel handlowy firmy

Wyszukiwarka internetowa

Marketing szeptany lub kontakty osobiste

Drukowany katalog

Próba: Wszyscy respondenci (n=800) OnlineTradycyjnie

Zmiana w wyborze kanałów zakupów jest jeszcze bardziej uderzająca, jeśli weźmiemy pod 
uwagę stosunkowo małą elastyczność zachowań nabywców przemysłowych. Łącznie 32% 
respondentów deklaruje, że dokonuje zakupów tylko u określonych dostawców, zaś 21% — 
że kupuje tylko z ograniczonej listy typów produktów. Gdy te ograniczenia w wyborze 
dostawców zostaną zniesione — a przypuszczalnie z czasem to nastąpi, w następstwie 
dojrzewania i rosnącej globalizacji rynku zakupów przemysłowych — zapewne wzrośnie także 
tempo zmian w zachowaniach nabywców. 

Chociaż serwisy online są czynnikiem stymulującym przemiany w zakupach przemysłowych, 
tradycyjne badania rynku i kanały informacyjne są nadal istotne. Badanie UPS nt. dynamiki 
zakupów przemysłowych w 2017 r. udowadnia, że najbardziej preferowaną przez nabywców 
metodą wyszukiwania dostawców pozostają targi branżowe. Ponadto wykorzystuje się 
kontakty z przedstawicielami handlowymi, marketing szeptany i drukowane katalogi.

Ilustr. 2:  
Zasoby używane przy wyszukiwaniu nowych 
dostawców
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Wpływ modelu 
zakupów bezpośrednio 
od producenta i poprzez 
internetowe platformy 
zakupowe 
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Ilustr. 3:  
Udział różnych kategorii dostawców

Jaki procent łącznych rocznych wydatków na zakupy materiałów i produktów 
przemysłowych realizują Państwo u dostawców następujących kategorii?

Dystrybutor

Internetowe platformy 
zakupowe

Producent

31%

CHINY

USA

EUROPA

35%

Próba: Europa (n=800), USA (n=1500), Chiny (n=200)

Wyniki badania wskazują, że w Europie 75% nabywców przemysłowych dokonuje zakupów 
poprzez internetowe platformy zakupowe (w porównaniu z 75% w USA i 94% w Chinach). 
Jednak udział tego kanału w wydatkach jest stosunkowo niski, gdyż wynosi 21% w Europie, 
24% w USA i 30% w Chinach. 

W ostatnich kilku latach nastąpił spadek udziału tradycyjnych dystrybutorów przemysłowych 
w rynku na korzyść internetowych platform zakupowych i sprzedaży bezpośrednio od 
producenta. W Europie 92% nabywców przemysłowych dokonuje obecnie zakupów 
bezpośrednio od producenta; w 2015 r. odsetek ten wynosił 65%. Ponadto, nabywcy 
europejscy realizują dużą część swojego budżetu poprzez ten kanał: 44% w porównaniu 
z zaledwie 31% w USA i 35% w Chinach. 

W ciągu ostatnich kilku lat tradycyjni 
dystrybutorzy przemysłowi tracili udział 
na rynku na rzecz e-rynku i sprzedaży DfM

44% 21%
35%

35% 30%
35%

31% 24%
45%
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57% respondentów podaje, że zwiększy 
udział zakupów poprzez rynki elektroniczne 
i bezpośrednio od producenta

 
Ilustr. 4:  
Tendencja do przechodzenia na kanały cyfrowe

Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w ciągu najbliższych 3 do 5 lat zmienią Państwo 
dostawcę z powodu...? (Bardzo wysokie / wysokie prawdopodobieństwo)

Próba: Wszyscy respondenci (n=800)

42% 47%

Na pytanie o przyszłe intencje dotyczące zakupów jedna trzecia respondentów 
odpowiedziała, że z dużym lub bardzo dużym prawdopodobieństwem zaczną kupować 
bezpośrednio od producenta w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, zaś 27% 
odpowiedziało to samo w odniesieniu do zakupów poprzez internetowe platformy 
zakupowe. 

Równocześnie 57% respondentów podaje, że zwiększy udział zakupów poprzez rynki 
elektroniczne i bezpośrednio od producenta. Wyniki pokazują, że w przyszłości wzrośnie 
zarówno udział zakupów bezpośrednio od producenta (obecnie 44% wydatków 
ogółem), jak i udział zakupów poprzez rynki elektroniczne (obecnie 21%). 

Wnioski z tych badań są istotne dla całego łańcucha tworzenia wartości w przemyśle 
europejskim. Udział tradycyjnych dystrybutorów przemysłowych spada na korzyść 
zakupów bezpośrednio od producenta oraz poprzez internetowe platformy zakupowe. 

Badanie pokazuje również, że możliwości korzystania z kanałów online i mobilnych są 
istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowego dostawcy. Prawie 
połowa nabywców przemysłowych w Europie podaje, że „łatwiejszy w obsłudze serwis 
internetowy” skłoniłby ich do wyboru nowego dostawcy w okresie najbliższych trzech 
do pięciu lat, a 42% deklaruje, że taki sam efekt dałaby dostępność aplikacji mobilnej. 
Wynika stąd, że dostawcy powinni nadal inwestować w kanały online i mobilne, aby 
utrzymać się na rynku.

Łatwiejszy w obsłudze serwis internetowyDostępność aplikacji mobilnych 
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Obsługa staje się 
kluczowym czynnikiem 
wyróżniającym 
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Ilustr. 5:  
Zapotrzebowanie na usługi posprzedażowe w skali globalnej

Czy oczekują Państwo od dostawcy przemysłowego, że będzie świadczyć 
usługi posprzedażowe na miejscu (naprawy, pomoc techniczna itd.)?

99%
76%

86%

78%

USA
Chiny 

Europa 

Oczekiwania nabywców przemysłowych wobec obsługi posprzedażowej w Europie rosną. 
W 2015 r. 78% respondentów podało, że oczekuje od dostawców przemysłowych świadczenia 
usług posprzedażowych na miejscu; w 2017 r. odsetek ten wzrósł do 86%, co wynika głównie ze 
znacznego wzrostu oczekiwań ze strony respondentów w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 
Oczekiwania dotyczące obsługi posprzedażowej w Europie są większe niż w USA, gdzie 76% 
respondentów oczekuje usług na miejscu. Warto zauważyć, że w Chinach usług takich oczekuje 
aż 99% nabywców przemysłowych.

W 2015 r. 78% respondentów 
podało, że oczekuje od dostawców 
przemysłowych świadczenia usług 
posprzedażowych na miejscu; w 2017 r. 
odsetek ten wzrósł do 86%

20
15

20
17
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Ilustr. 6:  
Oczekiwania wobec obsługi posprzedażowej

Czy oczekują Państwo od dostawcy przemysłowego świadczenia następujących usług posprzedażowych?

Recycling SzkolenieSerwis w 
zakładzie 

serwisowym

Złomowanie/
usuwanie

ZwrotySerwis na 
miejscu

Naprawy 
na miejscu

77%73%71%68%67%67%66%

Próba: Wszyscy respondenci (n=800)

Kupujący oczekują znacznie szerszego 
zakresu usług, z serwisowaniem 
i naprawami na miejscu, do których 
odnosi się ponad 70% respondentów

Top 3 posprzedażowych oczekiwań

W sytuacji, gdy rośnie liczba źródeł zaopatrzenia w przemyśle, oferta usług staje się istotnym 
czynnikiem wyróżniającym konkurujących dostawców. Badanie UPS nt. dynamiki zakupów 
przemysłowych w 2017 r. pokazuje, że chociaż za najważniejszą usługę posprzedażową uznaje 
się efektywnie działający proces zwrotów, nabywcy oczekują także znacznego rozszerzenia 
zakresu usług, przy czym 70% respondentów wymienia tu serwis i naprawy na miejscu. 
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Ile razy w roku potrzebują Państwo usług serwisu i 
napraw na miejscu?

Q. Jaki jest typowy czas reakcji dla usług serwisu i 
napraw na miejscu, z których Państwo korzystają?

80% kupujących jest 
obsługiwanych na miejscu 
w CIĄGU 48 GODZIN

Nie korzystamy z usług 
serwisu i napraw na 
miejscu

6%

10%

7%

23%

36%

14%

5%

Raz w roku lub 
rzadziej

Co 7-11 miesięcy

Co 4-6 miesięcy

Co 1-3 miesiące

Co 2-4 tygodnie

Raz w tygodniu lub 
częściej

Usługi potrzebne przynajmniej co 3 miesiące

Próba: Wszyscy respondenci (n=800)

48

Ponad połowa nabywców korzysta z usług na miejscu co trzy miesiące lub częściej, a prawie 
jedna piąta raz na miesiąc lub częściej. Tylko jedna czwarta nabywców podaje, że faktycznie 
otrzymuje usługi na miejscu w ciągu 24 godzin, ale w przypadku 80% nabywców czas reakcji 
wynosi 48 godzin. 

Ilustr. 7:  
Oczekiwania co do szybkości dostawy

Ilustr. 8:  
Częstotliwość zapotrzebowania na usługi posprzedażowe

Ilustr. 9:  
Czas odpowiedzi po sprzedaży

Jakiej szybkości dostawy produktu .... zazwyczaj Państwo potrzebują?

10%
50%

W tym samym dniu 

W ciągu 1-2 dni 

Konieczność zapewnienia serwisu na miejscu i procesu zwrotów oznacza dla dostawców 
wyzwania logistyczne wykraczające poza ich tradycyjne kwalifikacje operacyjne. Badanie 
pokazuje, że 60% nabywców domaga się, by wszystkie zamówienia były realizowane z czasem 
dostawy nie dłuższym niż 48 godzin (występują tu niewielkie różnice pomiędzy sektorami). 
Ponadto 40% nabywców oczekuje, że co najmniej jedna czwarta zamówień przemysłowych 
będzie realizowana w ciągu jednego dnia. 
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STUDIUM 
PRZYPADKU:  
rozwiązanie wyzwań 
logistycznych 

Sealed Air, czołowy producent materiałów i wyposażenia produkcyjnego zapewniającego 
bezpieczeństwo żywności, higienę obiektów oraz pakowania, stanął niedawno przed wyzwaniem 
zorganizowania serwisu na miejscu u klientów w Europie. Firma utrzymywała własny łańcuch 
dostaw obejmujący 19 magazynów wspomagających ponad 500 inżynierów świadczących usługi 
posprzedażowe w terenie. Jednak czas reakcji dla tych usług był poniżej oczekiwań klientów, a 
koszty były wysokie. Dzięki rozwiązaniu łączącemu w sobie usługi transportowe UPS Express i sieć 
UPS Access Point™, zapewniającemu dostawy części dla inżynierów pracujących w terenie, firma 
uzyskała oszczędności oraz poprawiła czas reakcji. 

UPS Access Point to sieć ponad 15 tys. punktów rozmieszczonych w całej Europie, gdzie klienci 
mogą odbierać i nadawać przesyłki. Ponadto UPS zapewnił skonsolidowanie sieci magazynów 
firmy w jedno scentralizowane centrum dystrybucyjne. Dzięki nowej infrastrukturze usług, jeśli 
technik pracujący w terenie zamówi część przed godz. 13, otrzyma ją następnego dnia wczesnym 
rankiem. Odległość od domu inżyniera lub od siedziby klienta do najbliższego punktu UPS Access 
Point wynosi w Europie przeważnie kilka kilometrów, co oznacza, że czas potrzebny na odebranie 
części zamiennych został skrócony o ok. 30 min na każde zlecenie usługi. Pozwoliło to na 
zwiększenie liczby wizyt serwisowych wykonywanych przez inżynierów firmy Sealed Air w ciągu 
tygodnia, zmniejszenie liczby magazynów i poziomów zapasów oraz przywrócenie należytego 
poziomu usług posprzedażowych.

 

Pozwoliło to na zwiększenie liczby wizyt serwisowych 
wykonywanych przez inżynierów firmy Sealed Air 
w ciągu tygodnia, zmniejszenie liczby magazynów i 
poziomów zapasów oraz przywrócenie należytego 
poziomu usług posprzedażowych.
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Wyzwania stojące 
przed dostawcami 
w 2017 r. 
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CHINY 

USA

EUROPA 

Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w ciągu 
najbliższych 3 do 5 lat zmienią Państwo dostawcę 
ze względu na ubezpieczenie zakupów? (Bardzo 
wysokie / wysokie prawdopodobieństwo)

Ilustr 10:  
Znaczenie ubezpieczenia

50%

48%

77%

Próba: Europa (n=800), USA (n=1500), Chiny (n=200)

Wszyscy dostawcy przemysłowi (również tradycyjni), producenci sprzedający bezpośrednio 
nabywcom oraz internetowe platformy zakupowe — stoją w obliczu wyzwań związanych 
z koniecznością zwiększania lub utrzymywania przychodów w warunkach coraz bardziej 
zróżnicowanego i wymagającego rynku. 

Dostawcy muszą zwracać coraz większą 
uwagę na swoją ofertę usług. Badanie UPS nt. 
dynamiki zakupów przemysłowych w 2017 r. 
pokazuje, że nabywcy przemysłowi mają 
coraz większe oczekiwania w zakresie usług, 
zwłaszcza w takich aspektach jak zwroty, 
szybkość dostaw oraz serwis i naprawy na 
miejscu. Szczególnie wzrosła wrażliwość 
nabywców na szybkość i niezawodność 
usług. Wyrazem tego jest rosnące znaczenie 
ubezpieczenia jako części oferty dostawcy: 
nabywcy, którzy potrzebują bardzo szybkiej 
dostawy maszyn lub części w celu 
utrzymania działalności, z dużym 
prawdopodobieństwem potrzebują również 
ubezpieczenia od utraty przesyłki i 
spowodowanego tym przestoju. Badanie 
przeprowadzone przez UPS pokazuje, że 
ubezpieczenie jest kluczowym czynnikiem 
decydującym o wyborze nowego dostawcy 

Wszyscy dostawcy przemysłowi (również 
tradycyjni), producenci sprzedający 
bezpośrednio nabywcom oraz internetowe 
platformy zakupowe — stoją w obliczu 
wyzwań związanych z koniecznością 
zwiększania lub utrzymywania przychodów 
w warunkach coraz bardziej zróżnicowanego 
i wymagającego rynku. 

oraz że wielu nabywców przemysłowych w Europie jest niezadowolonych z dostępności 
ubezpieczenia u dotychczasowego dostawcy. Połowa europejskich nabywców, którzy 
wzięli udział w badaniu przyznaje, że lepsze ubezpieczenie mogłoby ich skłonić do wyboru 
nowego dostawcy (w USA taka skłonność jest nieco mniejsza).
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Próba: Wszyscy respondenci (n=800)

Badanie dynamiki zakupów przemysłowych pokazuje również, że coraz większy udział w 
ogólnym wzroście handlu elektronicznego ma sprzedaż zagraniczna w modelu. Europejscy 
nabywcy przemysłowi poza zakupami krajowymi zaopatrują się głównie w innych krajach 
europejskich. Kolejnymi najważniejszymi źródłami zaopatrzenia są USA i Chiny. W jednej 
grupie produktów, tj. OEM, 45% respondentów dokonuje zakupów za granicą; w pozostałych 
grupach produktów udział zakupów zagranicznych wynosi średnio ok. 30%. 

W sytuacji, gdy zakupy zagraniczne stanowią tak dużą część całości sprzedaży, budowanie 
skutecznej obecności online na rynkach docelowych staje się dla dostawców ważniejsze niż 
kiedykolwiek przedtem. Oznacza to konieczność tworzenia lokalnych serwisów zakupów 
online, ale nawet wielcy dostawcy mogą mieć trudności z poradzeniem sobie z problemami, 
jakie stwarza handel online w wielu lokalizacjach i w wielu językach. Możliwym rozwiązaniem 
jest współpraca z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań internetowych, które zapewniają 
klientom międzynarodowym pełną informację o kosztach realizacji zamówień łącznie z 
dostawą. Rozwiązania takie umożliwiają także obsługę zakupów i wysyłki lokalnie, w tym 
przeliczanie cen na lokalną walutę w momencie dokonywania płatności. 

Gdzie nabywają Państwo produkty typu ...?

Ilustr. 11:  
Źródła zakupów produktów 

67%
33%

W kraju Za granicą
5%

3%

3%

3%

6%

2%

2%

2%

7%

Niemcy

Wielka Brytania

Z innych krajów 
europejskich

Chiny

Z innych 
krajów świata

Francja

Włochy

USA

Kanada/Meksyk
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Badanie UPS nt. dynamiki zakupów przemysłowych w 2017 r. pokazuje, że nabywcy 
przemysłowi nadal poszukują dostawców oferujących możliwość druku 3D. 
Respondenci badania UPS podają, że oczekują możliwości druku 3D głównie ze względu 
na nowe możliwości dostosowywania (47% respondentów) oraz ze względu na lepszą 
jakość produktów (44%). 

Pomimo wad druku 3D jako procesu przemysłowego (powolność i niezdatność do 
produkcji wielkoseryjnej) stanowi on ważny składnik przyszłościowej strategii wielu 
dostawców przemysłowych, między innymi dlatego, że druk na żądanie pozwala na 
znaczące zmniejszenie poziomów zapasów części, które są sprzedawane w małych 
ilościach. Ponad dwie piąte nabywców przemysłowych podaje, że oferta druku 3D 
prawdopodobnie skłoni ich do wyboru nowego dostawcy. 

 

Jakich korzyści oczekujesz od dostawcy, który zaoferował Ci usługi drukowania w 3D?

Ilustr. 12:  
Przypuszczalne korzyści drukowania w 3D

Większa 
adaptacja

Produkty 
lepszej jakości

Pomoc w sytuacji 
awaryjnej

47% 44% 31%

Próba: Wszyscy respondenci (n=800)
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Wniosek

Zakupy przemysłowe w 2017 r. czekają rewolucyjne zmiany, które prawdopodobnie jeszcze 
bardziej nasilą się w nadchodzących latach. Tradycyjni dystrybutorzy znajdują się pod presją 
internetowych platform zakupowych i modelu sprzedaży bezpośrednio od producenta, 
a głównym czynnikiem stymulującym te przemiany jest możliwość uzyskiwania informacji 
i zawierania transakcji online. 

Wszyscy sprzedawcy przemysłowi powinni dostosować się do tych zmian. Dla wielu z nich 
głównym wyzwaniem będzie utrzymanie poziomu usług w tradycyjnych kanałach, 
a równocześnie zwiększenie inwestycji w nowszych i szybciej rozwijających się kanałach. 
Badanie UPS nt. dynamiki zakupów przemysłowych w 2017 r. pokazuje, że tradycyjny marketing 
oparty na targach branżowych, przedstawicielach handlowych i drukowanych katalogach nadal 
jest najczęściej wykorzystywanym kanałem zbierania informacji o nowych produktach oraz 
wyszukiwania nowych dostawców. Jednocześnie rośnie znaczenie handlu online, a internetowe 
platformy zakupowe są używane w charakterze kanału zakupów przez 75% nabywców. Ponadto 
w ostatnich dwóch latach nastąpił szybki wzrost sprzedaży bezpośrednio od producenta. 

Te zmiany w zachowaniach nabywców przemysłowych wywierają presję na tradycyjnych 
dystrybutorach, którzy są zmuszeni usilnie zabiegać o utrzymanie klientów i zwiększenie udziału 
w rynku. Jedną ze strategii ukierunkowanych na zapewnienie stałej satysfakcji klienta jest 
doskonalenie serwisów online: prawie połowa nabywców przemysłowych podaje, że lepszy 
serwis internetowy skłoniłby ich do zmiany dostawcy, a prawie tyle samo byłoby skłonnych do 
zmiany dostawcy w wyniku udostępnienia efektywnych opcji zakupów z urządzenia mobilnego. 

Bardzo ważnym czynnikiem wyróżniającym firmę jest poziom obsługi. Oczekiwania, co do 
zakresu, szybkości i regularności usług stale rosną. Obecnie nabywcy oczekują od dostawców 
przemysłowych oferty serwisu i naprawy na miejscu, a także szkoleń i efektywnego procesu 
zwrotów, często w terminie jednodniowym. Stawia to przed dostawcami wyzwanie polegające 
na konieczności zmiany struktury łańcucha dostaw, tak, aby umożliwić szybką realizację usług 
technicznych na żądanie. Respondenci badania UPS oczekują także w coraz większym stopniu 
usług dodatkowych, takich jak ubezpieczenie i możliwość druku 3D. 

Ponadto, konieczne jest zintegrowanie usług z ofertą dostaw zagranicznych, gdyż w większości 
kategorii produktów, co najmniej 30% zakupów jest dokonywanych za granicą. Sytuacja ta 
stwarza kolejne wyzwania przed jakimi stoją wszyscy dostawcy.

Producenci oraz dystrybutorzy przemysłowi powinni rozważyć najlepsze metody realizacji 
zamówień i wysyłki, w tym dostępne opcje wykonywania tych procesów we własnym zakresie 
bądź w modelu outsourcingu. Chociaż opcja wykonywania tych procesów we własnym zakresie 
zapewnia pełną kontrolę nad obsługą klienta i poziomami usług, jej wdrożenie jest 
skomplikowane. Alternatywne podejście polega na zleceniu sprzedaży i/lub wysyłki w trybie 
outsourcingu, co nadal umożliwia dostawcy sprawowanie kontroli nad obsługą klienta, 
zwłaszcza w znaczącym obszarze usług posprzedażowych. 

Z doświadczeń UPS wynika, że firmy, które wykorzystują zmiany zachodzące w obszarze 
dystrybucji przemysłowej, są w stanie utrzymać klientów i zwiększyć swój udział w nowych 
rynkach. Obejmuje to oferowanie łatwych w obsłudze kanałów online, inwestowanie 
w infrastrukturę pozwalającą na przyśpieszenie dostaw oraz zdanie sobie sprawy, że obsługa 
klienta jest obecnie głównym czynnikiem decydującym o porażce albo sukcesie. 
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Dane szczegółowe 
dotyczące Francji
Tradycyjne kanały sprzedaży (takie jak wizyty 
osobiste, rozmowy telefoniczne, maile do 
obsługi klienta lub wyznaczonych 
przedstawicieli) bardzo szybko tracą na 
znaczeniu wśród francuskich nabywców 
przemysłowych. W ostatnich dwóch latach 
nastąpił radykalny wzrost udziału kanałów 
cyfrowych — z 38% w 2015 r. do 51% 
w 2017 r. Równocześnie prawie połowa 
(49%) zakupów (w ujęciu wartościowym) 
dokonywana jest online, podczas gdy 
w 2015 r. tylko 39%. 

Aż 92% nabywców z Francji deklaruje, że 
dokonuje przynajmniej części zakupów 
bezpośrednio od producenta, zaś 55% 
zamierza zwiększyć zakupy tą drogą. Firmy 
francuskie są najmniej skłonne do nabywania 
produktów przemysłowych poza Francją ze 
wszystkich firm europejskich. 

Oczekiwania francuskich nabywców co do 
obsługi na miejscu były zawsze wysokie w 
porównaniu z ich europejskimi 
odpowiednikami; 88% z nich przyznaje, że 
oczekuje usług posprzedażowych na miejscu.
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Dane szczegółowe 
dotyczące Niemiec
Nabywcy przemysłowi w Niemczech w 
większym stopniu niż w innych krajach 
europejskich są skłonni do kontaktowania 
się z wyznaczonymi przedstawicielami 
telefonicznie lub mailowo. Jednak udział 
tradycyjnych kanałów sprzedaży stale spada. 
Odsetek respondentów kupujących za 
pośrednictwem wyznaczonych 
przedstawicieli handlowych spadł z 52% w 
2015 r. do 43% w 2017 r. Ta zmiana zachowań 
jest jeszcze bardziej uderzająca, jeśli chodzi 
o zakupy osobiście u dostawcy — tu nastąpił 
drastyczny spadek z 41% w 2015 r. do 26% 
w 2017 r. Równocześnie coraz bardziej 
popularne stają się zakupy online. 
Respondenci dokonujący zakupów online 
planują wydać w ten sposób 44% swojego 

budżetu w 2017 r., podczas gdy w 2015 r. 
było to 40%. Ponadto, 77% respondentów 
dokonało w 2017 r. zakupów na 
internetowych platformach zakupowych. 

Natomiast pod względem zakupów 
bezpośrednio od producenta niemieccy 
nabywcy przemysłowi są nadal w czołówce: 
zakupów takich dokonuje 94% firm, co jest 
wskaźnikiem wyższym niż średnia 
europejska, a ponadto częściej niż 
respondenci z innych krajów europejskich 
deklarują dalsze zwiększenie zakupów w tym 
kanale. Oczekiwania niemieckich nabywców 
co do obsługi na miejscu były także wysokie; 
85% z nich deklaruje, że oczekuje usług 
posprzedażowych na miejscu.
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Dane szczegółowe 
dotyczące Włoch
Włoscy nabywcy są najbardziej w Europie 
skłonni do dokonywania zakupów 
przemysłowych na internetowych 
platformach zakupowych (85% 
respondentów). Są oni również najbardziej 
skłonni do zawierania transakcji podczas wizyt 
przedstawicieli handlowych dostawcy 
(32% respondentów). 

Udział budżetu wydatkowanego na zakupy 
online przez nabywców włoskich rośnie 
(38% w 2015 r. vs 44% w 2017 r.). Respondenci 
włoscy mają także większą skłonność do 
inicjowania relacji handlowych online, a 67% 

respondentów deklaruje, że jeszcze bardziej 
zwiększy zakupy online. Ponadto, ogromnie 
zwiększyła się liczba włoskich nabywców, 
którzy kupują bezpośrednio od producenta 
(95% w porównaniu z 63% przed dwoma laty). 

Oczekiwania włoskich nabywców, co do 
obsługi na miejscu, które zawsze były wysokie 
w porównaniu z ich europejskimi 
odpowiednikami, obecnie wzrosły jeszcze 
bardziej i 96% firm oczekuje obsługi na 
miejscu, co jest wskaźnikiem wyższym o 
dziesięć punktów procentowych od średniej 
europejskiej. 



21© 2017 United Parcel Service of America, Inc.

Wielka Brytania
Brytyjscy nabywcy przemysłowi mają 
najmniejszą w Europie skłonność do 
korzystania z tradycyjnych kanałów 
sprzedaży (takich jak wizyty osobiste, 
rozmowy telefoniczne i maile do obsługi 
klienta czy wyznaczonych przedstawicieli), 
natomiast wydają dużą część budżetu na 
zakupy online (60% w 2017 r. w porównaniu 
z zaledwie 47% w 2015 r.) . Zaskakujące jest 
to, że brytyjscy nabywcy w najmniejszym 
stopniu używają internetowych platform 
zakupowych (67%, podczas gdy średnia 
europejska wynosi 75%). 

Brytyjskie firmy w najmniejszym stopniu 
korzystają także z zakupów bezpośrednio od 
producenta (tylko 87%) oraz w najmniejszym 
stopniu w porównaniu z innymi krajami 
europejskimi deklarują skłonność do 
zwiększenia zakupów w tym kanale. 

Respondenci z Wielkiej Brytanii zwiększyli 
swoje oczekiwania, co do obsługi na miejscu, 
ale nadal w najmniejszym stopniu oczekują 
takiej obsługi (74% respondentów, podczas 
gdy średnia europejska wynosi 86%). 
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Metodyka 

W grudniu 2016 r. agencja Kantar TNS przeprowadziła ankietę online, 
obejmującą 800 nabywców przemysłowych z Europy (po 200 z Wielkiej 
Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec) oraz 1500 z USA i 200 z Chin. 
Respondentami były osoby, które samodzielnie lub wspólnie z innymi 
podejmują decyzje, co do źródeł zaopatrzenia i zakupów bądź mają duży 
wpływ na takie decyzje. 

Wszyscy respondenci wpływali na decyzje o zakupach bądź dokonywali 
zakupów produktów z przynajmniej jednej spośród następujących 
kategorii: 

WYPOSAŻENIE — wyposażenie sprzedawane w ramach transakcji B2B. 
Nabywca produktów tej kategorii może ich używać jako wyposażenia 
lub środka trwałego na potrzeby zakładu usługowego, fabryki, magazynu 
bądź kompletacji. Przykłady: narzędzia ręczne i z napędem, maszyny, 
oprzyrządowanie obrabiarek, wyposażenie chłodnicze, piece dla 
restauracji.

CZĘŚCI OEM DO MONTAŻU KOŃCOWEGO — części, elementy lub 
wyposażenie używane do montażu końcowego produktów. 

CZĘŚCI SERWISOWE — części związane z serwisowaniem, naprawami 
lub eksploatacją, np. zapasowe przekładnie, silniki i łożyska.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SUROWCE — materiały używane w 
procesach produkcyjnych lub do eksploatacji wyposażenia, np. łączniki, 
szczeliwa, kleje.

PRODUKTY DO SPRZĄTANIA I SANITARNE — artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, detergenty, rozpuszczalniki, produkty toaletowe 
i higieniczne.
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Informacje o firmie Kantar TNS

Informacje o firmie UPS 

Kantar TNS jest jedną z największych na świecie agencji badawczych. Zatrudnia specjalistów w ponad 90 krajach.
Dzięki naszej fachowej wiedzy w takich dziedzinach jak innowacje, marki, komunikacja, aktywizacja nabywców czy 
relacje z nabywcami, pomagamy naszym klientom w rozpoznawaniu i optymalizacji obszarów, które decydują o 
rozwoju ich działalności, a także w podejmowaniu aktywnych działań w tych obszarach.
Jesteśmy częścią grupy Kantar, jednej z czołowych na świecie firm w obszarze zbierania danych i informacji oraz usług 
konsultingowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tnsglobal.com.

UPS jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki, oferującym szeroką gamę rozwiązań w zakresie transportu przesyłek i 
frachtu, ułatwień w handlu międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii do wydajniejszego 
zarządzania w świecie biznesu. UPS, z siedzibą w Atlancie, świadczy usługi w ponad 220 krajach i terytoriach na całym 
świecie. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie ups.com®, natomiast blog korporacyjny znajduje się pod 
adresem longitudes.ups.com. Najnowsze informacje o UPS dostępne są na Twitterze pod hasłem @UPS News. 


