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Badanie 2017 UPS Europe Pulse of the Online ShopperTM analizuje nawyki zakupowe konsumentów, poczynając od etapu 
przed dokonaniem zakupu, a kończąc na obsłudze po realizacji dostawy. W centrum uwagi znalazły się czynniki motywujące 
dzisiejszych kupujących, a także wskazówki dla sprzedawców detalicznych dotyczące sposobów na sprostanie wyzwaniom oraz 
wykorzystanie nowych szans i możliwości.

Niniejszy raport z wyników badania jest podzielony na dwie części. Część 1 prezentuje analizę czynników generujących sprzedaż 
internetową, a Część 2 wskazuje, w jaki sposób można zagwarantować zadowolenie i lojalność klientów w ramach procesu 
prowadzącego do zakupu. 
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Europejscy nabywcy dokonujący zakupów online kupują na całym świecie, 
korzystając z urządzeń mobilnych oraz platform handlowych i aukcyjnych.
Dzięki Internetowi zakupy globalne stały się faktem, a sprzedawcy detaliczni mogą oferować swoje produkty 
klientom w każdym zakątku świata. Jednocześnie klienci coraz lepiej orientują się w dostępnych technologiach, 
doskonalą swoje umiejętności w zakresie zakupów online i wiedzą, jak znaleźć najlepszą cenę niezależnie od 
lokalizacji. Smartfony są coraz częściej używane nie tylko do wyszukiwania informacji o produktach, ale również do 
realizacji zakupu, a pozytywne doświadczenia użytkownika mogą zapewnić sprzedawcom detalicznym większe 
zadowolenie klientów oraz ich lojalność. Otwierają się nowe, wspaniałe możliwośći zarówno dla małych, jak i dużych 
przedsiębiorców działających w sektorze sprzedaży. Szukając unikatowego produktu, klienci europejscy kierują swe 
kroki tak do dużych, jak i małych sprzedawców, natomiast cenią sobie przede wszystkim najwyższą jakość i najlepszą 
cenę. Wyszukiwarki oraz internetowe platformy handlowe i aukcyjne (tzw. marketplaces) oferują międzynarodowym 
detalistom większy zasięg i pozwalają docierać do nowych klientów na rynkach całego świata. Aby osiągać sukcesy 
w tym nowym środowisku, sprzedawcy detaliczni muszą być w stanie zapewnić konsumentom dokładnie to, czego 
oczekują, w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Misją firmy UPS jest efektywne wspieranie detalistów, aby 
mogli prowadzić działalność w skali międzynarodowej równie łatwo i skutecznie jak w skali jednego miasta.
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Globalna sprzedaż detaliczna
Siedmiu z dziesięciu europejskich klientów kupujących przez Internet skorzystało z oferty międzynarodowego detalisty spoza 
rynku lokalnego, a dwoma kluczowymi powodami takiej decyzji były lepsze ceny oraz możliwość wyszukania konkretnej marki lub 
produktu. Internet zmienił reguły gry i wyrównał szanse, pozwalając sprzedawcom detalicznym na dotarcie do klientów w różnych 
miejscach świata, a jednocześnie skłaniając klientów do zakupów poza rynkiem lokalnym. Europejscy konsumenci przyjmują 
perspektywę globalną i są skłonni do kupowania produktów przez Internet z dowolnego miejsca globu, pod warunkiem że spełnione 
są określone kluczowe warunki. Dwa najistotniejsze warunki dotyczące zakupów międzynarodowych to bezpieczeństwo płatności 
oraz całkowity koszt zamówienia, włącznie z cłami i innymi opłatami.

NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW ZAGRANICZNYCH: 
(WAŻNE: %)

71%
europejskich klientów 
internetowych dokonało 
zakupu u sprzedawcy 
zagranicznego

73%
57%

dokonało zakupu u sprzedawcy europejskiego
dokonało zakupu u sprzedawcy spoza Europy

Kluczowe powody zakupu od 
międzynarodowych detalistów

Spośród nich: Cena jest 
lepsza na rynku 

międzynarodowym

Marki produktów, które 
lubię, są niedostępne 

w moim kraju 

Szukam unikatowego 
produktu, który 

jest dostępny tylko 
u sprzedawców 

międzynarodowych

całkowity koszt 
zamówienia, 
w tym opłaty 
celne i inne, 

jest wyraźnie 
wyszczególniony

72%
wszystkie 

ceny podane 
są w walucie 

lokalnej

63%
przejrzyste 

zasady 
zwrotów

63%
bezpie-

czeństwo 
płatności

75%
szybkość 
dostawy

62%
łatwość 
zwrotu

62%

40%

39%

33%
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Zakupy mobilne
Zakupy za pomocą smartfonu stają się coraz popularniejsze. 43% wszystkich użytkowników smartfonów dokonało w ten 
sposób przynajmniej jednego zakupu. Ponadto smartfony są używane do różnych innych czynności powiązanych z zakupami, 
np. do sprawdzenia informacji o sklepie, monitorowania przesyłki oraz wyszukiwania produktów. 72% klientów kupujących 
za pomocą smartfonu przejawia zadowolenie z doświadczenia zakupowego. 26% użytkowników smartfonów planuje 
w przyszłości robić więcej zakupów w ten sposób. Wynika z tego, że sektor mobilnego e-handlu będzie nadal się rozwijał. 
Dlatego sprzedawcy detaliczni muszą zapewnić doskonałą jakość obsługi klienta na wszystkich urządzeniach. Smartfonowe 
aplikacje detalistów również cieszą się rosnącą popularnością i korzysta z nich obecnie 81% konsumentów.

Użytkownicy smartfonów kupujący 
za pomocą tego urządzenia

Preferowane metody płatności w przypadku 
zakupu za pomocą smartfonu

Najczęstsze czynności zakupowe 
z użyciem smartfonu lub tabletu

Funkcje aplikacji zakupowych uznane 
za kluczowe przez klientów mobilnych

2015 2017

43%
26%

Lokalizacja sklepów lub  
informacji o sklepie

Monitorowanie dostawy zamówienia

Porównywanie cen różnych sprzedawców

Wyszukiwanie produktów przed 
wizytą w sklepie

Sprawdzanie stanu magazynowego sklepu

78%

78%

75%

72%

69%

Akceptacja takich 
metod płatności, jak 
Apple Pay lub PayPal

Wysoka jakość zdjęć 
produktów

Dostęp 
do recenzji 
produktów

41%
42%

43%
 

Narzędzia płatności 
elektronicznej 

Karta kredytowa  
(Visa/Mastercard)

Karta debetowa

Przelew bankowy

Faktura

30%
28%

16%
10%

5%
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Wpływ internetowych platform handlowych
Biorąc pod uwagę rosnący wpływ wielobranżowych i specjalistycznych internetowych platform handlowych (tzw. marketplaces), 
nie jest zaskoczeniem, że niemal wszyscy klienci internetowi korzystali z takich platform. Dalszy rozwój sektora marketplace 
wydaje się nieunikniony, szczególnie że wielu kupujących przez Internet przewiduje częstsze wyszukiwanie i zakupy z użyciem 
tego kanału w przyszłości. Operatorzy platform handlowych muszą jednak zdawać sobie sprawę, że obowiązują ich takie 
same standardy jak tradycyjnych sprzedawców detalicznych, m.in. w zakresie optymalnej obsługi klienta i elastycznych zasad 
dotyczących zwrotów. Na pytanie o powód wyboru platformy handlowej zamiast detalisty 67% klientów wskazuje na lepsze 
ceny, a 43% – na szerszy wachlarz produktów.

Najważniejsze powody zakupu na platformie 
handlowej zamiast w sklepie detalicznym:

Prognoza wyszukiwania  
na platformach  
handlowych

Amazon i eBay to dwie 
platformy handlowe, które 

zanotowały najwyższą 
sprzedaż we wszystkich 

krajach objętych badaniem 
z wyjątkiem Polski, gdzie 

największą popularnością cieszy 
się lokalna platforma Allegro.

Prognoza zakupów na 
platformach handlowych

Europa Polska

klientów internetowych dokonało zakupu na platformie 
handlowej

96%

Prognoza 
wyszukiwania na 

internetowych 
platformach 
handlowych

Mniej
3%

Bez zmian
67%

Więcej
30%

Mniej
3%

Bez zmian
66%

Więcej
31%

Prognoza 
wyszukiwania na 

internetowych 
platformach 
handlowych

Mniej
3%

Bez zmian
67%

Więcej
30%

Mniej
3%

Bez zmian
66%

Więcej
31%

wysyłki 
bezpłatne lub 
z rabatem

41%

szybkość 
dostawy

41%

lepsze 
ceny

67%

całkowity koszt 
zamówienia, w tym 
koszty wysyłki i/lub 
podatki

40%

szerszy 
asortyment 
produktów 

43%

53%
76%

43%
91%Amazon

eBay

Allegro

Zalando53%
76%

43%
91%Amazon

eBay

Allegro

Zalando

Wstęp

Część 1: Trendy

Globalna sprzedaż detaliczna

Zakupy mobilne

Wpływ internetowych 
platform handlowych

Sklepy stacjonarne

Kluczowe wnioski

Część 2: Etapy procesu 
zakupu przez klienta

Dynamika wyszukiwania 
i dokonywania zakupów

Oczekiwania dotyczące 
dokonywania płatności

Zrozumienie potrzeb 
w zakresie dostawy

Efektywny proces zwrotów

Rola alternatywnych miejsc 
dostawy i nadania

Zadowolenie i lojalność 
klientów

Innowacje w sprzedaży 
detalicznej

Kluczowe wnioski

Podsumowanie globalne

Metodologia



© 2017 United Parcel Service of America, Inc.2017 UPS Pulse of the Online Shopper™ 7

Sklepy stacjonarne
Większość klientów internetowych (84%) wciąż robi największą część zakupów w sklepach stacjonarnych. Możliwość dokładnego 
obejrzenia i dotknięcia produktu stanowi najważniejszy powód wizyty w sklepie stacjonarnym dla połowy ankietowanych, 
a druga połowa podaje tu jako powód konieczność dokonania szybkiego zakupu. Główne powody przemawiające za wyborem 
sklepu stacjonarnego zamiast internetowej platformy handlowej to znajomość jakości produktu oraz atrakcyjniejsze wydarzenia 
i okazje sprzedażowe. W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze aspekty interakcji z personelem sklepowym realizacja zwrotów 
i obsługa przy kasie zostały wskazane przez większość respondentów.

Główne powody wyboru sklepu 
stacjonarnego zamiast internetowego: 
(WAŻNE: %)

Możliwość dokładnego obejrzenia 
i dotknięcia produktów52%

Dokonanie szybkiego zakupu 
potrzebnego produktu

Doskonała obsługa klientów

Unikatowe produkty

50%
47%
43%

KLIENTÓW INTERNETOWYCH CIESZY 
SIĘ, GDY SKLEP ONLINE OTWIERA 
ODDZIAŁY STACJONARNE

30%
KLIENTÓW, KTÓRZY ZWRÓCILI TOWAR, 
WOLAŁOBY DOKONAĆ ZWROTU 
W SKLEPIE STACJONARNYM

45%

NADAL W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW ROBI ZAKUPY 
SKLEPIE STACJONARNYM

84%

Aspekty interakcji z personelem 
sklepowym 
(4 NAJWAŻNIEJSZE)

Realizacja zwrotów49%
Szybka i sprawna obsługa przy kasie

Znajomość asortymentu

Chęć udzielenia dodatkowej pomocy

48%
46%
41%
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Kluczowe wnioski

Sprzedawcy detaliczni muszą przyjąć globalną perspektywę 
i strategię. Sprawna logistyka i usługi pośrednictwa, a także 
pełna przejrzystość w zakresie kosztów i bezpiecznych 
płatności są konieczne, aby pozyskać i utrzymać klientów 
międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę wpływ internetowych platform handlowych, 
detaliści powinni uwzględnić zasięg i możliwości, jakie te 
kanały mogą im oferować. Jednak wystawiając i sprzedając 
swoje produkty na platformach handlowych, sprzedawcy 
nie mogą tracić z oczu jakości obsługi klienta.

Witryny muszą działać prawidłowo na wszystkich 
urządzeniach, aby zapewnić optymalną obsługę klienta 
podczas wyszukiwania i zakupów. Detaliści powinni również 
sprawdzić, czy aplikacje mogą być dla ich marki skutecznym 
sposobem na dotarcie do klientów oraz ich obsługę.

Sklepy stacjonarne nadal odpowiadają za większą część 
sprzedaży detalicznej. Jeśli sprzedawca prowadzi sklep 
internetowy i stacjonarny, konieczna jest synchronizacja 
wszystkich kanałów, aby zapewnić efektywną i inspirującą 
obsługę klienta.

Dążenie do płynnej 
obsługi klienta 
we wszystkich 
kanałach

Zorientowanie 
na klientów 
międzynarodowych

Kanał mobilny 
na pierwszym 
miejscu

Wykorzystanie 
możliwości platform 
handlowych
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Sprostanie potrzebom klienta na każdym etapie interakcji
Zbieżność e-handlu i tradycyjnego sektora sklepów stacjonarnych zasadniczo zmienia sposób, w jaki detaliści 
reklamują, sprzedają i dostarczają swoje produkty. Na podstawie wyników badania można wywnioskować, że 
krajowi i międzynarodowi sprzedawcy detaliczni konkurują ze sobą w pozyskiwaniu klientów zorientowanych 
globalnie, korzystających z urządzeń mobilnych i obeznanych z internetowymi platformami handlowymi. 
Aby odnosić sukcesy w tym dynamicznym środowisku, detaliści muszą o wiele lepiej niż dotychczas poznać 
oczekiwania klienta, nawyki zakupowe i preferencje dotyczące kanałów sprzedaży.

Niniejsza część raportu zawiera analizę nawyków konsumenckich klientów internetowych na każdym 
etapie interakcji sprzedażowej: od wyszukiwania produktów, poprzez sam proces zakupu aż po oczekiwania 
dotyczące obsługi posprzedażowej. Wyniki jasno wskazują, że wygoda bywa często czynnikiem decydującym, 
a ostatecznie sprzedaż potrafią przypieczętować użyteczne i przejrzyste informacje, w tym informacje 
o opcjach dostawy, kosztach wysyłki, szacowanym czasie dostawy czy łatwym procesie zwrotu.
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Dynamika wyszukiwania i dokonywania zakupów
Skuteczność to siła napędowa wyszukiwania internetowego. Konsumenci europejscy chcą znajdować największą ilość 
informacji o największej liczbie produktów w najkrótszym czasie, a internetowe platformy handlowe pozycjonują się jako 
pierwsze wyniki wyszukiwania. Średnio w 32% przypadków kupujący rozpoczynają wyszukiwanie od platformy handlowej. 
Potrzeba większej skuteczności jest także widoczna, gdy porówna się zakupy w jednym kanale z zakupami w wielu kanałach. 
Średnio w 61% przypadków klienci wyszukują i kupują produkty w jednym kanale, co może wynikać z faktu, że obsługa online 
nieustannie się poprawia.

Wyszukiwanie przed zakupem 
(% WYSZUKIWAŃ)

Zakupy w jednym kanale w porównaniu 
z zakupami w wielu kanałach 
(% ZAKUPÓW)

Kluczowe czynniki podczas wyszukiwania i wyboru produktów w Internecie

Wyszukiwanie online, 
zakup online

Jeden kanałWiele kanałów

Wyszukiwanie 
online, zakup 

w sklepie

Wyszukiwanie online 
i w sklepie, zakup 

w sklepie

Wyszukiwanie online  
i w sklepie, zakup online

Wyszukiwanie w sklepie, 
zakup online 42%

61%39%

12%

9%

9%

9%

Wyszukiwanie 
w sklepie, zakup 
w sklepie

19%

Wyszukiwarka 
internetowa

Amazon

Platforma handlowa 
inna niż Amazon

Porównywarka cen

Rekomendacje rodziny 
i znajomych

Drukowane katalogi lub 
cotygodniowe gazetki reklamowe

Sugestie w mediach 
społecznościowych

Osobista wizyta 
w sklepie detalicznym

Aplikacja 
sprzedawcy 
detalicznego

Witryna sprzedawcy 
detalicznego

20%

12%

12%

11%
4%

19%

6%

6%

5% 5%

SZCZEGÓŁOWE  
INFORMACJE O PRODUKCIE

71%

CENY PRODUKTÓW
76% WYBÓR PRODUKTU

67%
KOSZTY WYSYŁKI

71%

Wstęp

Część 1: Trendy

Globalna sprzedaż detaliczna

Zakupy mobilne

Wpływ internetowych 
platform handlowych

Sklepy stacjonarne

Kluczowe wnioski

Część 2: Etapy procesu 
zakupu przez klienta

Dynamika wyszukiwania 
i dokonywania zakupów

Oczekiwania dotyczące 
dokonywania płatności

Zrozumienie potrzeb 
w zakresie dostawy

Efektywny proces zwrotów

Rola alternatywnych miejsc 
dostawy i nadania

Zadowolenie i lojalność 
klientów

Innowacje w sprzedaży 
detalicznej

Kluczowe wnioski

Podsumowanie globalne

Metodologia



© 2017 United Parcel Service of America, Inc.2017 UPS Pulse of the Online Shopper™ 11

Oczekiwania dotyczące dokonywania płatności
Wiele czynników ma wpływ na porzucenie koszyka i spadek wskaźnika skuteczności na stronie płatności, ale przede 
wszystkim chodzi o zapewnienie klientom wszystkiego, czego potrzebują do podjęcia w pełni świadomej i ostatecznej 
decyzji. Dla siedmiu z dziesięciu kupujących opcja bezpłatnej dostawy jest ważna na etapie przechodzenia do kasy 
w sklepie internetowym. Inne istotne czynniki to różne metody płatności oraz gwarantowana data dostawy.

Ranking kluczowych opcji dostępnych 
przy kasie online (5 najważniejszych)

Opcje bezpłatnej dostawy

Różne opcje płatności

Gwarantowana data dostawy

Informacja o szacowanym 
czasie dostawy na początku 

procesu zakupu

Informacja o kosztach wysyłki na 
początku procesu zakupu

71%

62%

57%

56%

51%

Powody porzucenia koszyka w sklepie 
internetowym (5 najważniejszych)

Koszty wysyłki za bardzo podniosły 
całkowity koszt zakupu

Produkt był niedostępny w magazynie

Wartość zamówienia nie 
uprawniała do bezpłatnej dostawy

Brak gotowości do zakupu, chęć 
poznania łącznych kosztów wraz 

z wysyłką

Preferowana opcja płatności 
była niedostępna

47%

39%

38%

36%

35%

Większość (88%) kupujących podjęła działanie w celu uzyskania  
bezpłatnej dostawy

Wizyta w sklepie 
stacjonarnym 

dostawcy 
zamiast zakupu 

online

23%
Dodanie kolejnych 

produktów do 
koszyka, aby 

uzyskać bezpłatną 
dostawę

37%
Wybór 

najdłuższego 
czasu dostawy 

jako opcji 
bezpłatnej

30%
Wyszukanie 

w Internecie kodu 
promocyjnego 

uprawniającego 
do bezpłatnej 

dostawy

27%
Wstrzymanie 

zakupu 
w oczekiwaniu na 
ofertę bezpłatnej 

dostawy

23%

Wstęp
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Zrozumienie potrzeb w zakresie dostawy
Choć klienci internetowi przede wszystkim zwracają uwagę na opcję bezpłatnej dostawy, detaliści muszą pamiętać, 
że oferta szybszych, płatnych opcji wysyłki jest ważna, szczególnie gdy zakup jest dokonywany w związku 
z zaplanowanym wydarzeniem (np. podróżą lub rocznicą) wymagającym określonej daty dostawy. Na ogół 
konsumenci europejscy wykazują się dużą elastycznością, jeśli chodzi o czas realizacji dostawy. Na przykład, gdy 
wysyłka jest bezpłatna, 60% kupujących chętnie zaakceptuje 5 dni lub dłuższy czas oczekiwania. Klienci są skłonni 
zapłacić za wysyłkę z kilku powodów, do których należy atrakcyjna cena produktu (nawet jeśli wysyłka nie jest 
bezpłatna) oraz szybsza dostawa niż w przypadku opcji bezpłatnej. 

Całkowity koszt zamówienia wraz z opłatą za 
wysyłkę był wciąż względnie niski

Bezpłatna dostawa była niedostępna, a ja 
chciałem(-am) ten produkt

Potrzebowałem(-am) dostać produkt szybciej 
niż oferowano w ramach bezpłatnej dostawy

Rabaty zaoferowane przez sprzedawcę 
przewyższyły koszt wysyłki

Nie miałem(-am) wystarczającej liczby 
produktów w koszyku, aby skorzystać 

z bezpłatnej dostawy

44%

44%

28%

24%

22%

63%
KLIENTÓW INTERNETOWYCH 
JEST ZAINTERESOWANYCH 
DOSTAWĄ DO ALTERNATYWNEJ 
LOKALIZACJI W PRZYPADKU, GDY 
OPŁATA JEST NIŻSZA OD WYSYŁKI 
NA ADRES DOMOWY KLIENTA

Kupując od krajowych sprzedawców detalicznych

Getting returns rightUnderstanding delivery needs
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UPS Europe Pulse of the Online Shopper Study 2017
To succeed in today’s dynamic retail market, businesses are compelled to understand 
consumer expectations, shopping behaviours and channel preferences at every stage  
of the customer journey. The study reveals that convenience often drives decisions,  
while relevant and transparent information seals the purchase. 

Purchase method
(% of purchases)

are willing to wait 5 days 
or longer when they are 

paying for shipping.
online shoppers rate free 

returns as important when  
selecting an online retailer

of initial searches, 
on average, begin 
at a marketplace32%

Search and purchasing dynamics

Top important factors 
when searching for and 
selecting products online

Product price

Shipping fees

Detailed product information

(% IMPORTANT)

76%
71%
71%

 Expectations at checkout

Importance of options when checking out online (TOP 4)

Free-shipping 
options

Having a variety of 
payment options, 

like PayPal

Guaranteed 
delivery date

Providing shipping 
costs early in the 

process

71% 62% 57% 56%

add items to cart to qualify for free 
shipping with intention of keeping items
choose the slowest transit time offered 
on a retailer's site because it's free
search online for a promo code for free 
shipping

37%
30%
27%

of shoppers have returned an online 
purchase in the last year37%

Top elements of a positive return experience

Free return shipping A hassle-free 
 "no questions asked" 

return policy

Automatic refund to my 
debit or credit card once 

my items are received  
back by the retailer

FREE 47% 35% 31%

of online shoppers review 
the returns policy before 
they purchase an item

64%

are interested in shipping to an alternative 
location with extended hours and if fees 
are less than shipping to their home63%

3 out of 4

1 2

43

The study, fielded by comScore in Q3 2017, is based on the 
input of 6,478 qualified comScore panelists who made at least 
two online purchases in a typical three-month period. 

To download the 2017 UPS Europe Pulse  
of the Online Shopper™ study, visit ups.com

42%
Search and 
buy online

19%  
Search and buy in store

12% 
Search online, buy in store

9%
Research online and in store,  

buy in store

9%
Research online and in store,  

buy online

9%
Search in store, buy online

61%  
Single-Channel net

39% 
Multi-Channel net

THE MAJORITY (88%) OF SHOPPERS TAKE AN ACTION  
TO QUALIFY FOR FREE SHIPPING, TOP ACTIONS INCLUDE:

When purchasing from domestic retailers

are willing to wait 5 days 
or longer when  
shipping is free.

60%36%

abandoned their shopping cart due to shipping costs making  
the total purchase cost more than expected

have decided not to make a purchase due to lengthy estimated 
delivery time or when no delivery date was provided

47%

52%

51% of the time, on average, online shoppers 
use free shipping on their orders.

ZAMÓWIEŃ

KLIENCI  
INTERNETOWI KORZYSTAJĄ 

Z BEZPŁATNEJ DOSTAWY 
ŚREDNIO W PRZYPADKU

51%

Najważniejsze powody skłaniające 
do opłacenia wysyłki

36%
może zaczekać 5 dni lub 
dłużej, gdy dostawa jest 

płatna.

60%
może zaczekać 5 dni lub 
dłużej, gdy dostawa jest 

bezpłatna.

Wstęp
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Efektywny proces zwrotów
Zasady zwrotu produktów są niezwykle ważne dla 
klientów internetowych w Europie: 64% zapoznaje 
się z tymi zasadami przed dokonaniem zakupu 
online, a 75% uznaje te zasady za ważny czynnik 
podczas wyboru sprzedawcy internetowego. 
Odsyłanie towaru do sprzedawcy to najczęstsza 
metoda zwrotu, ale zaledwie trzech na dziesięciu 
ankietowanych klientów zwróciło towar do 
sklepu. Ten trend stanowi dodatkową szansę dla 
detalistów, ponieważ 64% klientów, którzy zwrócili 
towar do sklepu dokonało dodatkowego zakupu 
podczas tej wizyty. 

Wskaźnik zwrotów produktu kupionego 
przez Internet w ostatnim roku

Metody zwrotu produktów 

Aspekty przyczyniające się do  
pozytywnej opinii dot. zwrotów online

75%
KLIENTÓW INTERNETOWYCH 
UWAŻA BEZPŁATNE ZWROTY ZA 
WAŻNY CZYNNIK PODCZAS WYBORU 
SPRZEDAWCY INTERNETOWEGO

KLIENTÓW 
INTERNETOWYCH 
ZAPOZNAJE SIĘ 
Z ZASADAMI ZWROTU 
PRZED DOKONANIEM 
ZAKUPU

64%

KLIENTÓW, KTÓRZY 
ZWRÓCILI ZAKUP 
INTERNETOWY 
DO SKLEPU 
STACJONARNEGO, 
DOKONAŁO NOWEGO 
ZAKUPU PODCZAS 
TEJ WIZYTY

64%
Odesłanie do 

sprzedawcy

Zwrot towaru 
do sklepu 

stacjonarnego

Wyrzucenie 
produktu

Podarowanie 
produktu

77%

29%

10%

31%35%47%
Bezpłatny 
zwrot

Bezproblemowe 
zasady zwrotu 
(bez zbędnych 
pytań)

Automatyczny 
zwrot kwoty na 
kartę kredytową/
debetową klienta 
w momencie 
odbioru zwrotu 
przez sprzedawcę

63%
NIE

37%
TAK

3%

Wstęp
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Rola alternatywnych miejsc dostawy i nadania
Elastyczność i wygoda są czynnikami decydującymi, jeśli chodzi o dostawy przesyłek i zwroty. 
Badanie wykazuje, że klienci internetowi wybierają alternatywne miejsce dostawy dla 41% zamówień. Spośród tych, 
którzy w ramach zwrotu odsyłali zakupiony przez Internet produkt do sprzedawcy, 28% wybrało punkt detaliczny 
autoryzowany przez przewoźnika, np. UPS Access PointTM.

KLIENTÓW INTERNETOWYCH 
WYBIERA OPCJĘ WYSYŁKI DO 
SKLEPU, A 57% SPOŚRÓD NICH 
ZAMIERZA CZĘŚCIEJ KORZYSTAĆ 
Z TEJ OPCJI W PRZYSZŁOŚCI

1 na 4

KLIENCI 
INTERNETOWI 
DLA ŚREDNIO

SWOICH 
ZAMÓWIEŃ 
WYBIERALI 
ALTERNATYWNE 
MIEJSCE DOSTAWY.

41%

Preferencje zwrotu produktu za pośrednictwem przewoźnika
(DWIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE OPCJE ZWROTU TOWARU ZAKUPIONEGO ONLINE I ODSYŁANEGO DO SPRZEDAWCY)

dokonuje zwrotu do punktu detalicznego 
autoryzowanego przez przewoźnika  
(np. UPS Access PointTM)

zamawia odbiór zwrotu z domu lub 
miejsca pracy

28%

27%

Getting returns rightUnderstanding delivery needs
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UPS Europe Pulse of the Online Shopper Study 2017
To succeed in today’s dynamic retail market, businesses are compelled to understand 
consumer expectations, shopping behaviours and channel preferences at every stage  
of the customer journey. The study reveals that convenience often drives decisions,  
while relevant and transparent information seals the purchase. 

Purchase method
(% of purchases)

are willing to wait 5 days 
or longer when they are 

paying for shipping.
online shoppers rate free 

returns as important when  
selecting an online retailer

of initial searches, 
on average, begin 
at a marketplace32%

Search and purchasing dynamics

Top important factors 
when searching for and 
selecting products online

Product price

Shipping fees

Detailed product information

(% IMPORTANT)

76%
71%
71%

 Expectations at checkout

Importance of options when checking out online (TOP 4)

Free-shipping 
options

Having a variety of 
payment options, 

like PayPal

Guaranteed 
delivery date

Providing shipping 
costs early in the 

process

71% 62% 57% 56%

add items to cart to qualify for free 
shipping with intention of keeping items
choose the slowest transit time offered 
on a retailer's site because it's free
search online for a promo code for free 
shipping

37%
30%
27%

of shoppers have returned an online 
purchase in the last year37%

Top elements of a positive return experience

Free return shipping A hassle-free 
 "no questions asked" 

return policy

Automatic refund to my 
debit or credit card once 

my items are received  
back by the retailer

FREE 47% 35% 31%

of online shoppers review 
the returns policy before 
they purchase an item

64%

are interested in shipping to an alternative 
location with extended hours and if fees 
are less than shipping to their home63%

3 out of 4

1 2

43

The study, fielded by comScore in Q3 2017, is based on the 
input of 6,478 qualified comScore panelists who made at least 
two online purchases in a typical three-month period. 

To download the 2017 UPS Europe Pulse  
of the Online Shopper™ study, visit ups.com

42%
Search and 
buy online

19%  
Search and buy in store

12% 
Search online, buy in store

9%
Research online and in store,  

buy in store

9%
Research online and in store,  

buy online

9%
Search in store, buy online

61%  
Single-Channel net

39% 
Multi-Channel net

THE MAJORITY (88%) OF SHOPPERS TAKE AN ACTION  
TO QUALIFY FOR FREE SHIPPING, TOP ACTIONS INCLUDE:

When purchasing from domestic retailers

are willing to wait 5 days 
or longer when  
shipping is free.

60%36%

abandoned their shopping cart due to shipping costs making  
the total purchase cost more than expected

have decided not to make a purchase due to lengthy estimated 
delivery time or when no delivery date was provided

47%

52%

51% of the time, on average, online shoppers 
use free shipping on their orders.

Miejsca dostawy preferowane przez 
klientów internetowych (% ZAMÓWIEŃ)

51%

27%

8%

7%

7%

Dom

Autoryzowany 
punkt odbioru, 
w tym paczkomaty

Miejsce pracy

Stacjonarny sklep 
sprzedawcy

Krewny/
znajomy

Wstęp
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Zadowolenie i lojalność klientów
Zadowolenie klientów musi stanowić priorytet dla każdego sprzedawcy detalicznego. Nie jest tajemnicą, że etap obsługi 
przy kasie online w ogromnym stopniu wpływa na zadowolenie klientów. Najistotniejsze czynniki związane z tym 
etapem są zdaniem klientów następujące: opcje bezpłatnej dostawy (71%), różne opcje płatności (62%), gwarantowana 
data dostawy (57%) i informacja o kosztach wysyłki na początku procesu (56%). Programy lojalnościowe stanowią kolejny 
skuteczny sposób na zwiększenie zadowolenia klientów: 36% kupujących uważa program lojalnościowy oferowany 
przez sprzedawcę za ważny czynnik podczas wyszukiwania produktów w Internecie. Najważniejsze karty przetargowe 
to bezpłatna dostawa, szybsza dostawa i bezpłatne zwroty.

Online

Sklep  
stacjo-
narny

81%

66%

Ogólne zadowolenie z zakupów 
i obsługi (% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW)

BEZPŁATNA DOSTAWA

SZYBSZA DOSTAWA

BEZPŁATNE ZWROTY

SPECJALNE RABATY

DOSTAWA W TEN SAM DZIEŃ

71%

59%

53%

51%

42%

36%

uznaje swój udział 
w programie 
lojalnościowym 
sprzedawcy za ważny 
czynnik podczas 
wyszukiwania  
produktów w Internecie

Zadowolenie klientów z obsługi podczas 
dokonywania płatności

Dostępność bezpłatnej dostawy

Widoczność szacowanych dat 
dostawy dla wybranych produktów

Łatwość procesu  
dokonywania płatności  

(1 lub 2 kliknięcia)

Widoczność kwoty brakującej do 
uzyskania bezpłatnej dostawy

67%

67%

66%

61%

72%
Alternatywne 
opcje płatności

Korzyści programu lojalnościowego 
doceniane przez klientów internetowych

Wstęp
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Uzyskanie informacji 
o produkcie

Zamówienie produktów

Tworzenie etykiety zwrotnej 38%

37%

37%

Innowacje w sprzedaży detalicznej 
Spoglądając w przyszłość, można dojść do wniosku, że sklepy 
stacjonarne nadal będą odgrywać ważną, choć zmieniającą 
się rolę.
Wielu klientów docenia nowe technologie dostępne 
w przypadku tradycyjnych placówek sklepowych. 
Wykorzystanie tych technologii wraz z zapewnieniem 
jakościowej obsługi w sklepie musi być równie ważne dla 
sprzedawców jak kanał internetowy. Wydarzenia, festiwale czy 
specjalne okazje dla uczestników programu lojalnościowego 
to tylko kilka sposobów na przyciągnięcie klientów do sklepu 
stacjonarnego. Nie ulega ponadto wątpliwości, że konsumenci 
orientują się coraz lepiej w nowych technologiach. 
40% korzysta z rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji 
umeblowania i wystroju domu, a ponad jedna trzecia chętnie 
korzysta z chatbotów do prostych czynności zakupowych, np. 
tworzenia etykiety zwrotnej, uzyskania informacji o produkcie 
lub zamówienia produktu.  
Przyszłość jest już o jeden krok od nas.

Atrakcje w sklepie stacjonarnym

Atrakcyjność rzeczywistości wirtualnej

Wygoda korzystania z chatbotów przy 
różnych czynnościach zakupowych

Wizualizacja umeblowania 
i wystroju domu

40%

35%  
Wirtualne 

przymierzenie 
produktu

35%  
Wizualizacja 
produktów 
w działaniu

Specjalne 
wydarzenia tylko 
dla uczestników 
programów 
lojalnościowych 
z zaawansowanym 
podglądem 
najnowszych 
produktów

Wydarzenia 
w sklepie  (np. pokazy 
mody, spotkania 
z celebrytami, 
prezentacje nowych 
produktów itp.)

Prywatne spotkania 
pokazowe 
organizowane 
przez detalistów 
prowadzących 
wyłącznie sprzedaż 
internetową 

Sklepy internetowe 
otwierające oddziały 
stacjonarne 

24%22%

24% 30%
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Kluczowe wnioski

Doświadczenie użytkownika 
w centrum uwagi
Aby konkurować z internetowymi platformami 
handlowymi i wykorzystać trend wyszukiwania 
i zakupu w jednym kanale, detaliści 
muszą zapewnić maksymalnie efektywną 
i bezproblemową obsługę klienta.

Różne opcje wysyłki
Choć bezpłatna dostawa jest istotna, sprzedawcy 
muszą zapewnić pełny zakres opcji dostawy, 
w tym opcję premium i dostawę alternatywną. 
W kontekście zakupów u międzynarodowych 
sprzedawców klienci mają mniejsze oczekiwania 
w zakresie szybkości dostawy.

Nagrody lojalnościowe
Zadowolenie klientów jest kluczowe dla 
zapewnienia ich lojalności i częstych zakupów. 
Sprzedawcy powinni uruchomić program 
lojalnościowy, oferujący uczestnikom bezpłatną 
i szybszą dostawę. Dzięki temu ci klienci będą 
się czuli docenieni.

Sprawna i przejrzysta obsługa przy kasie
Sprzedawcy muszą zapewnić płynną obsługę podczas 
dokonywania płatności i unikać niespodzianek mogących 
doprowadzić do rezygnacji z koszyka. Przede wszystkim nie 
może być żadnych ukrytych kosztów, oczekiwana data dostawy 
musi się wyświetlać, a poza tym opcja bezpłatnej dostawy 
i różne metody płatności powinny być dostępne.

Obsługa zwrotów zgodna z oczekiwaniami
Przejrzyste i proste zasady dotyczące zwrotów mogą 
zdecydować o tym, czy klient dokona zakupu. Uwzględnij 
opcję bezpłatnego zwrotu, a jeśli prowadzisz sklepy 
stacjonarne, oferuj możliwość zwrotu do sklepu, ponieważ 
dzięki temu możesz generować dodatkową sprzedaż 
i przyspieszyć rozwój firmy.

Patrz w przyszłość
Detaliści powinni wyróżniać się i zdobywać przewagę 
konkurencyjną dzięki nowym technologiom, dającym nowe 
sposoby zaangażowania klientów. Czy to będą roboty, 
czy też rzeczywistość wirtualna, można tymi sposobami 
przyciągnąć klientów do sklepu, a nawet zwiększyć 
wydajność i obniżyć koszty.
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Globalne wyniki badania UPS Pulse of the Online ShopperTM

Badanie UPS Pulse of the Online ShopperTM zostało w roku 2017 przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.  
Ponieważ sprzedawcy detaliczni dążą do wykorzystania możliwości również poza swoim lokalnym rynkiem, muszą poznać 
nawyki zakupowe i preferencje klientów internetowych w innych regionach. Oto mała próbka globalnych wyników badania, 
które mogą pomóc sprzedawcom na drodze do sukcesu. 
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73%

96%

52%

67%

71%

63%

47%

32%

96%

54%

65%

74%

52%

55%

21%

98%

36%

83%

65%
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mobilnego

Oceniają opcję bezpłatnej dostawy jako 
istotną podczas dokonywania płatności online

Są zainteresowani wysyłką do alternatywnych 
miejsc dostawy o dłuższych godzinach 
otwarcia za mniejszą opłatą
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Metodologia
Badanie UPS Pulse of the Online Shopper analizuje nawyki zakupowe konsumentów, poczynając 
od etapu przed dokonaniem zakupu, a kończąc na obsłudze po realizacji dostawy. Badanie zostało 
przeprowadzone w III kwartale 2017 roku i opiera się na ankiecie comScore, w której wzięło udział 
ponad 6400 europejskich klientów internetowych z Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii. Wszyscy respondenci dokonali co najmniej dwóch zakupów online w typowym okresie 
trzech miesięcy.

DOKONAŁO

PONAD 7
ZAKUPÓW

DOKONAŁO

2–3
ZAKUPÓW

Częstotliwość zakupów w typowym okresie trzech miesięcy

40% 20%
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Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z poniższymi osobami:

Stefan Bueldt
UPS PR & Communications 
sbueldt@ups.com

Sarah Barker
comScore Research Lead 
sbarker@comscore.com

comScore, Inc. (OTC: SCOR) jest wiodącą firmą analityczną prowadzącą badania na wielu 
platformach w zakresie odbiorców, marek i nawyków konsumenckich w każdym miejscu świata.
W styczniu 2016 roku nastąpiła fuzja comScore i Rentrak Corporation, w wyniku której 
powstał nowy dynamiczny model łączący wiele różnych platform. W oparciu o precyzyjne 
i innowacyjne rozwiązania nasza bezkonkurencyjna baza danych łączy zastrzeżone informacje 
dotyczące mediów cyfrowych, telewizji i filmów z szerokim zakresem danych demograficznych, 
umożliwiając ilościową analizę nawyków konsumenckich w obrębie wielu platform i na masową 
skalę. Dzięki temu firmy z sektora mediów oraz reklamodawcy mogą skuteczniej docierać do 
odbiorców i generować zyski. Obsługując ponad 3200 klientów i oferując globalny zasięg w ponad 
75 krajach, comScore prowadzi branżę analityczną w przyszłość. Więcej informacji na temat 
comScore można znaleźć na stronie comscore.com.

UPS (NYSE: UPS) jest światowym liderem w zakresie logistyki, oferującym szeroką gamę rozwiązań, 
w tym opakowań transportowych i ładunków; firma wspiera handel międzynarodowy i wdraża 
zaawansowane technologie w celu bardziej efektywnego zarządzania światem biznesu. UPS, 
posiadająca swoją siedzibę w Atlancie, USA, obsługuje ponad 220 krajów i terytoriów na całym świecie. 
Więcej informacji o firmie UPS można znaleźć na stronie ups.com lub pressroom.ups.com, a blog 
firmowy jest dostępny pod adresem longitudes.ups.com. Aby mieć bieżący dostęp do aktualności 
UPS, można obserwować firmę na Twitterze: @UPS_News.

O firmie comScore

O UPS

mailto:sbueldt%40ups.com?subject=
mailto:sbarker%40comscore.com?subject=
http://comscore.com
http://ups.com
http://pressroom.ups.com
http://longitudes.ups.com
https://twitter.com/ups_news
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www.ups.com/onlineretail

Jakie jest Twoje największe wyzwanie 
w zakresie potrzeb klientów, sprawnej 

logistyki i realizacji zamówień?

UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – 
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036680, wysokość kapitału zakładowego: 5 027 000,00 zł. REGON 010771280

© 2017 United Parcel Service of America, Inc.
UPS, znak firmowy UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi  

United Parcel Service of America, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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