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Jeśli klienci oczekują od Ciebie coraz więcej, pomożemy Ci tym oczekiwaniom sprostać.  
Nasza globalna sieć wysyłkowa, innowacyjna technologia i szeroki wachlarz opcji dostaw pozwolą 
Ci stawiać czoła wyzwaniom, efektywnie reagować na potrzeby klientów oraz prowadzić firmę we 
właściwym kierunku.

Powyżej przedstawiono wybrane wyniki Ankiety UPS dotyczącej dynamiki zakupów w sektorze przemysłowym w 2017 roku w Europie. Ankietę przeprowadziła firma Kantar TNS  
w imieniu UPS wśród 800 nabywców towarów przemysłowych w Europie oraz 1500 w USA i 200 w Chinach. Aby uzyskać więcej informacji o wynikach ankiety, skontaktuj się ze 

swoim opiekunem klienta UPS lub odwiedź stronę www.pressroom.ups.com.

Jak handel internetowy narusza  
strukturę dostaw w przemyśle

Jaka część wszystkich zakupów produktów/materiałów przemysłowych  
w ciągu roku jest realizowana u poniższych typów dostawców? 

Wyniki ankiety wskazują na znaczny wzrost zakupów na rynku elektronicznym i bezpośrednio od producenta,  
co stawia tradycyjnych dystrybutorów pod presją

ZAKUP 
TRADYCYJNY 

ZAKUP CYFROWY 

2017

88%

Nabywcy korzystający 
z tradycyjnych kanałów 

sprzedaży  
(e-mail, telefon, osobiście)

Nabywcy korzystający 
z cyfrowych kanałów 
sprzedaży 
(witryna, aplikacja 
mobilna, e-rynek)

2017

86%

Część budżetu 
wydawana online przez 

nabywców cyfrowych 

2015 41%

49%2017

Kluczowe informacje o klientach w Europie Jak reagować

nabywa towary na rynkach 
międzynarodowych 

przeszłoby do dostawcy oferującego 
usługi ubezpieczenia50%

oczekuje obsługi posprzedażowej  
na miejscu86%

Jeśli spełnione będą oczekiwania klienta w zakresie ubezpieczenia 
i ochrony łańcucha dostaw, poziom zadowolenia i lojalność 
klientów mogą wzrosnąć.

Obsługa posprzedażowa jest kluczowa dla Twoich klientów i Twojej 
rentowności. Optymalizacja łańcucha dostaw części wymiennych,  
w tym zwrotów, jest koniecznością.

47% Najlepsi dostawcy oferują klientom witryny transakcyjne oraz 
udoskonaloną widoczność przesyłek i ułatwiony proces zwrotów.

zamieniłoby dostawcę na lepszą 
obsługę przez Internet 

Zapewnienie klientom międzynarodowym inteligentnych 
rozwiązań logistycznych i usług pośrednictwa wspomaga  
rozwój biznesu.
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