
Strategie, 
które wygrywają. 
Liderzy e-commerce 
o rozwoju handlu cyfrowego



Spis treści

W poszukiwaniu wygrywających praktyk. Cel i tło raportu 1

Krajobraz i przyszłość handlu cyfrowego 6

Rozdział 1: Konsument w czasie pandemii 11

Szturm klientów nomadycznych 13

Rewolucja w koszyku 17

Kontakt jest luksusem 21

Ma być prosto, bezpiecznie i wygodnie 24

Omnichannel w praktyce 28

Rozdział 2: Lojalność na odległość 31

Rozdział 3: Nowy rytm operacji 37

Kultura testu, atmosfera zaufania 
i szybkie ścieżki decyzyjne 40

Ultrazwinna organizacja 43

Digital w strukturach 45

Metodologia i źródła 47

O autorach raportu 49



Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego 1

Napływ nowych klientów
Migracja potrzeb i oczekiwań

z offline’u do online’u Wygoda jest priorytetem

Zrozumienie
klienta

Omnichannel Nowa rola
e-commerce’u

Podejście oparte
na lojalności

Kultura organizacji Procesy Analityka

W poszukiwaniu wygrywających
praktyk. Cel i tło raportu

Nagła zmiana zachowań konsumenckich, potężny napływ
nowych użytkowników online oraz gruntowna redefinicja
sposobu pracy firm – tak pandemia COVID-19 wpłynęła 
na biznes w Polsce. Firmy musiały zrozumieć nową rzeczy -
wistość oraz przeprowadzić setki testów i programów
pilotażowych nowych rozwiązań, aby zrozumieć i odpowie -
dzieć na nowe potrzeby konsumentów. Doświadczenia
przełożyły się na pozyskanie niezmiernie cennej wiedzy 
oraz rozpoczęły nie tylko transformację technologiczną, lecz
także wpłynęły na zmianę sposobu myślenia o konsumencie
i biznesie – zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Nadrzędnym celem raportu jest pokazanie, w jaki sposób
firmy dostosowały się do zmieniających się warunków. Chcąc
stworzyć katalog najlepszych praktyk rynkowych, szukaliśmy
sprawdzonych strategii w szeregu branż. Chcieliśmy, 
aby raport stał się inspiracją i swego rodzaju podręcznikiem,
opisującym kluczowe zmiany dla przedsiębiorstw dzia łają cych
w burzliwych czasach transformacji. 

Poza przeprowadzonymi wywiadami z ekspertami, w raporcie
znajdują sie także specjalnie przygotowane badania
konsumenckie rysujące obraz konsumenta najbliższych
miesięcy i lat. 

W naszej analizie skupiliśmy się na trzech kluczowych
obszarach:

Tym, jak zmieniał się klient, jego zwyczaje,
potrzeby i wymagania;

Sposobach, w jaki firmy reagowały na zmiany 
i które działania okazały się szczególnie skuteczne;

Zapleczu organizacyjnym, stanowiącym DNA
organizacji, nieoczywistych czynnikach sukcesu
oraz elementach wspierających możliwość
szybkiej reakcji.

1.

2.

3.

Kluczowe obszary na poziomie trzech warstw biznesowych – zmiana zachowań 
konsumentów, reakcja firm na nowe warunki biznesowe oraz ewolucja organizacyjna firm

Ilustracja 1.



1. Pandemia COVID-19 przyspieszyła proces cyfryzacji
konsumentów oraz zmieniła ich dotychczasowe nawyki.

• Wprowadzone obostrzenia w ramach handlu stacjo nar -
nego przełożyły się na zwiększenie liczby użytkowników
online o różnym poziomie zaawansowania cyfrowego.
Często byli to konsumenci, którzy do tej pory spora dy -
cznie lub w ogóle nie dokonywali zakupów w internecie. 

• W związku z tym, firmy skoncentrowały się 
na udoskonaleniu Customer Experience oraz rozwoju
procesów omni channe lowych. Zmieniły sposób komu -
nikacji z konsumentami czy kluczowe kanały dotarcia
(m.in. obecne kanały zyskały nowe role, rozwinięto nowe
sposoby dotarcia oraz poprawiono procesy między -
kanałowe). To przełożyło się na stworzenie holistycznego
i spójnego doświadczenia, niezależnego od wybranego
kanału sprzedaży oraz adresującego potrzeby szeregu
segmentów klientów.

2. Firmy dążyły do zbudowania długoterminowych
relacji z klientami. 

• Ograniczony dostęp do stacjonarnego kanału sprzedaży,
znikome doświadczenia zakupowe, przeciążona
obsługa klienta lub tymczasowe braki produktów 
– to tylko niektóre powody, które mogły pogorszyć
relacje pomiędzy firmami i konsumentami. 

• W odpowiedzi, firmy przedefiniowały podejście 
do akcji lojalnościowych, które z dotychczasowej,
często podstawowej roli, stały się „centrami aktywacji” 
i zaangażowania klientów wspierającymi budowę ruchu.
Zmiany wiązały się przede wszystkim z zapewnieniem
doświadczeń, inspiracją oraz próbą zaspokojenia
potrzeb i motywacji konsumentów. 

To przełożyło się na emocjonalne zaangażowanie klientów
poza zwykłym programem lojalnościowym opartym 
na zbieraniu punktów. Dodatkowo byliśmy świadkami
procesu priorytetyzacji lojalnych klientów poprzez rozwój
dedykowanych usług oraz poprawy Customer Experience. 

3. Elastyczność organizacji oraz kultura testu 
okazały się kluczowe do zarządzania kryzysem
spowodowanym przez pandemię. 

• Zmieniające się warunki biznesowe, spowodowane
przez pandemię COVID-19, znacząco wpłynęły 
na funkcjonowanie firm. Elastyczność i zwinność
organizacji okazała się kluczowa do przetrwania tego
okresu, szybkiej ewolucji i była kluczowym wyróżnikiem
przedsiębiorstw wychodzących obronną ręką 
z turbulencji rynkowych.

• Dla wielu firm pandemia okazała się katalizatorem
rozwiązań cyfrowych oraz przyczyniła się do rozwoju
organizacji. Praca zdalna oraz liczba nowych wyzwań
wymusiła bardziej elastyczne agile’owe podejście także
w przedsiębiorstwach, które nie miały wdrożonych
zwinnych modeli pracy. Wśród liderów rozkwitała
kultura testowania i prototypowania nowych rozwiązań
co przełożyło się na rozluźnienie marginesu błędów
podejmowanych decyzji. Model zarządzania często
odchodził od wymagania perfekcji, skupiając się raczej
na wyciąganiu właściwych wniosków z prototypowych
inicjatyw. Udoskonalono również procesy logistyczne
oraz skrócono ścieżki decyzyjne. Dodatkowo, zwiększyła
się świadomość wartości oraz roli kanału online 
w strukturach organizacyjnych. 

Kluczowe wnioski:

Pandemia i przyspieszona digitalizacja zupełnie zmieniły obraz konsumenta oraz handlu.
Ostatnie miesiące to przede wszystkim tysiące testów i innowacji firm walczących 
o klientów. Liderzy rynku przedefiniowali zarówno działania komercyjne jak i przebieg
kluczowych procesów, w efekcie zdobywając cenną wiedzę o tym jak na nowo
planować biznes. Przed nami nowa era e-handlu, gdzie liczą się zupełnie inne 
niż dotychczas wartości. Firmy, aby utrzymać bądź zdobyć przewagę konkurencyjną,
będą musiały wykazać się dużą elastycznością i redefinicją starych przyzwyczajeń. 
Do najważniejszych zadań będą należały budowa doskonałych doświadczeń oraz 
nawiązanie bliskiej relacji z klientem. Podstawą pracy będą oczywiście dane, umiejętność
ich analizowania oraz wyciągania właściwych wniosków. Kluczowym czynnikiem
sukcesu staną się również odpowiednie działania na poziomie kultury organizacyjnej 
i uproszczenia procesów decyzyjnych.

Maciej Kroenke, Partner PwC Polska,
Lider zespołu Revenue Management w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
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Kluczowe doświadczenia ekspertów zaproszonych do badania:

Jak się zmienił klient?

Na przestrzeni ostatniego roku przyzwyczailiśmy się do kwestionowania statusu quo. 
Wiele branż musiało przebudować swoją strategię i dostosować ją do nowych warunków.
Oczywiste stało się już nieoczywiste, przewidywalne zmieniło się na co najmniej trudne
do przewidzenia. Cały rynek wszedł w fazę zwinnego uczenia się, w fazę testowania 
i szybkiej ewaluacji. Uczymy się żyć w niepewności, która z novum przerodziła się 
w constans: niepewność zatrudnienia, niepewność rynku zbytu, niepewność dostaw,
niepewność przyjętych założeń, niepewność jutra. Jesteśmy świadkami przyspieszonych
decyzji chociażby o strategicznych inwestycjach w technologie, o wejściu w model D2C,
o testowaniu nowych modeli biznesowych. Wbrew pozorom, wyzwania są bodźcem
do poszukiwania nowych rozwiązań, a to przyczynia się do rozwoju.

Tomasz Lis, Mikołaj Zygmański, założyciele Digital Experts Club

Pandemia pokazała jak szybko społeczeństwo potrafi dostosować się do nowej 
rzeczywistości, zmienić swoje nawyki zakupowe, priorytety i cele zależnie od sytuacji 
w jakiej się znajduje, a także w zależności od informacji, jakie otrzymuje.

Karol Zych, Calzedonia

Do klientów przyzwyczajonych do tego, że nasze produkty są w sieci dostępne dołączyły
osoby, które przed COVIDem na pewno by wybrały kanał offline’owy, a w obliczu
COVIDu były zmuszone do skorzystania, nierzadko pierwszy raz, z kanału online. 
Taki klient wymaga nauczenia go jak kupować w Internecie, ponieważ często był 
to jego pierwszy raz.

Piotr Ziarek, Canpol

Pandemia ma duży wpływ na zmianę naszych zachowań konsumenckich, zarówno
wszelkie usługi D2D jak i proste zakupy z dostawą do domu pomogły nam sobie zdać
sprawę z tego, ile czasu możemy oszczędzić realizując podstawowe zakupy online.

Andrzej Mizerkiewicz, RB

Podstawowa oferta produktowa banków nie różni się zbytnio między sobą, więc 
w najbliższej przyszłości convenience będzie kluczowy. Zapowiada się, że klient 
będzie wybierał ten bank, który będzie miał lepszy interfejs i Customer Experience.

Arkadiusz Zaremba, Used Cars (Carsmile)
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W jaki sposób reagowały firmy?

Wielu klientów zanim kupi telefon musi obowiązkowo go dokładnie obejrzeć, dotknąć. 
Dla większości wciąż intuicyjnym sposobem zakupu telefonu lub zmiany usługi jest 
wizyta w POS. Prawdopodobnie COVID-19 w jakimś stopniu to zmieni, ale wsparcie
użytkowników poprzez kontakt telefoniczny lub czat nadal będzie potrzebne.

Marta Perwenis, T-Mobile

Wdrożyliśmy nową platformę sprzedaży online, która umożliwiła nam pokazanie całego
asortymentu i zamówienia konkretnych produktów. Dodaliśmy również live-chata, aby
pomóc naszym klientom w czasie zakupów.

Tomasz Rychlik, Vision Express

Podczas każdej drastycznej sytuacji na rynku konkurencja nie śpi, bo wie, że jest 
to okres kiedy klienci rozważają zmianę marki lub optymalizację kosztów. W związku 
z tym musieliśmy dostosować naszą ofertę. Z jednej strony pod względem produktowym
skorygowaliśmy wielkości zamówień oraz zaktualizowaliśmy naszą ofertę do potrzeb
zabiegowych. Z drugiej strony musieliśmy pokazać opłacalność tych ofert. Ponadto
umocniliśmy naszą komunikację, która miała na celu wsparcie naszych klientów oraz
pokazanie, że mogą na nas liczyć.

Marcin Bąk, Alfaparf

Kluczowe czynniki sukcesu:

W DNA naszej firmy zaszczepiona jest otwartość na zmianę, dzięki której prowadzimy
wiele testów rozwiązań i szybko podejmujemy decyzje, mając jednocześnie wysoką
świadomość konieczności popełniania błędów, nieuniknionego elementu progresu. 
To pozwoliło nam szybko dopasować biznes do warunków pandemii.

Michał Opacki, Żabka

Nie baliśmy się wprowadzać nowych rozwiązań. Nie myśleliśmy, że jeśli coś 
nie zadziała to będzie dramat. Zakładaliśmy, że po prostu będziemy to sprawnie 
modyfikować.

Katarzyna Wyszyńska, Lagardere Duty Free

Przekonaliśmy się do pracy bardziej w stylu start-upowym, z większą tolerancją 
na błędy i dynamiczne zmiany. Oddelegowaliśmy pracowników, którzy nie pracowali
wcześniej w e-commerce do wsparcia kanału online.

Kamil Jodełko, Sephora
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Nowi konsumenci/
nowy CX

W kanale online pojawiły
się nowe grupy klientów
(np. seniorzy, klienci
nomadyczni), które
wymagają dostosowania
interfejsu i kanałów
komunikacji 

Jak zmienił�się�klient?

Spersonalizowana
komunikacja

Migrowanie doświadczeń
z offline’u do online’u

Bez wygody,
nie ma lojalności

Nowe nawyki

Obsługa nie może być
w pełni zautomatyzowana
dla wszystkich; możliwość
korzystania z doradztwa
była bardzo ceniona
przez klientów
 

Klienci oczekują jakości
obsługi, możliwości 
wyboru i doradztwa 
na takim samym poziomie
jak w kanale offline 

Klient oczekuje, aby
program lojalnościowy
wspierał wygodę
i łatwość realizacji
zakupów 

W wielu kategoriach
klienci dopiero
zaczynają budować
swoje przywiązanie
do poszczególnych
sklepów – to jest
nowe otwarcie
 

Re-segmentacja
klientów

Pojawienie się zupełnie
nowych grup klientów
wymaga ponownej
segmentacji zarówno
konsumentów jak
i okazji zakupowych 
 

Jak powinna zareagować firma?

Rozwój
omnichannel

Zmiana roli 
e-commerce’u

Priorytetyzacja
obsługi

Dynamiczne zmiany
w asortymencie

Klienci postrzegają
markę holistycznie 
– organizacja powinna
doskonalić procesy
wielokanałowe i rozwijać
nowe kanały sprzedaży

 

E-commerce powoli staje
się najważniejszym kanałem,
nawet jeśli nie pod względem
monetyzacji, to w zakresie
pozyskiwania klientów
 

Ciągły dylemat
priorytetyzacji klientów
w kontekście nowych
fal klientów i oczekiwań
najbardziej lojalnych
grup klientów
 

Organizacja musi być
przygotowana na szybsze
zmiany w strukturze
popytowej i być w stanie
szybko dopasowywać
ofertę produktową 

 

Kluczowe warunki sukcesu

Krótkie ścieżki
decyzyjne

Kultura
testu

Ciągła
analityka

Kultura testu, uproszczenie ścieżek decyzyjnych i dalszy rozwój analityki umożliwi 
efektywniejsze zaadresowanie zmian konsumenckich spowodowanych pandemią

Ilustracja 2.
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Krajobraz i przyszłość 
handlu cyfrowego

Rok 2020 i pierwszy kwartał 2021 zdefiniowała pandemia
COVID-19, która znacząco wpłynęła na sposób funkcjono -
wania społeczeństwa. Jej skutki dotknęły wszystkich –
konsumentów, małe przedsiębiorstwa oraz duże koncerny.
W skutek wirtualizacji większości obszarów istotnie 
przyspie szyła digitalizacja klientów, która wymusiła na firmach
inwestycję w rozwiązania cyfrowe.

Z naszej analizy wynika, że pomiędzy 2019 i 2020 r. sprzedaż
dóbr online w Polsce zwiększyła się o 35 proc. co wskazuje
na istotny wzrost grupy konsumentów korzystających 
z internetowej formy zakupów. W 2020 r. kanał online osiągnął
14 proc. udział w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. 

W najbliższych latach, wartość rynku e-handlu będzie
systematycznie rosła dzięki trwałemu wzrostowi liczby
użytkowników oraz rosnącej wartości wydatków. Możemy
spodziewać się średniorocznego wzrostu na poziomie 
12 proc. oraz prognozowanej wartości polskiego rynku 
e-commerce na poziomie 162 mld zł w 2026 r. 

Sprzedaż internetowa w Polsce dynamicznie się rozwija i będzie rosnąć coraz intensywniej

Ilustracja 3.
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85 proc. Polaków deklaruje przynajmniej utrzymanie obecnej częstotliwości zakupów 
online po pandemii COVID-19

Ilustracja 4.

Ogółem Spadnie
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Spadnie
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Wzrośnie
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Wyniki badań konsumenckich PwC – deklarowana częstotliwość zakupów online po COVID-19, styczeń 2021 [%]

Badanie zrealizowane w pierwszym kwartale 2021 pokazuje,
że nie był to jednorazowy skok, lecz trwałe zwiększenie 
zna cze nia komercyjnego kanału online. Niemal 85 proc.
Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu pandemii nie
zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów. Ponad 74 proc.
Polaków po zakończeniu pandemii utrzyma je na podobnym
poziomie, a 10 proc. zamierza dalej zwiększać. 

Poza wzrostem częstotliwości e-zakupów konsumenci
deklarują również zwiększenie wydatków online. Niemal 
82 proc. Polaków deklaruje, że wyda tyle samo lub więcej 
na e-zakupy w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. Ponad 
23 proc. deklaruje, że ich wydatki wzrosną nieznacznie
(do 20 proc. więcej), a 20 proc. zamierza wydać ponad 
20 proc. więcej niż w 2020 r. 

Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu 
pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości 
e-zakupów

85%
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Niewątpliwie wzrost zawdzięczamy cyfrowej świadomości
zbudowanej podczas pandemii, przełamaniu szeregu barier
wykluczenia cyfrowego, zrozumieniu skali wygody zakupów
internetowych przez nowe grupy konsumentów oraz
przyspieszonemu rozwojowi i znacznemu usprawnieniu
platform e-commerce. 

Warto również zwrócić uwagę na charakterystykę klientów
online pod względem częstotliwości zakupów oraz kluczo -
wych czynników mających wpływ na wybór sprzedawcy.
Według naszych badań, Polacy najczęściej kupują online
dwa lub trzy razy w miesiącu (35 proc.). Co ciekawe,
częstotliwość pozostaje zbliżona zarówno w wielkich
miastach, jak i mniejszych ośrodkach administracyjnych. 

83 proc. Polaków deklaruje, że planuje wydać tyle samo lub więcej na zakupy online 
w 2021 r. niż w 2020 r.

Ilustracja 5.
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W dobie pandemii, kanał cyfrowy oferował wyższe poczucie komfortu zakupów, 
co umocniło świadomość jego wygody przez nowe grupy konsumentów

Ilustracja 7.
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Wielkość miejscowości nie wpływa na częstotliwość e-zakupów

Ilustracja 6.
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Przy wyborze sprzedawcy internetowego, kluczowym
czynnikiem niezmiennie pozostaje cena (68 proc.). Rysują 
się jednakże istotne różnice pomiędzy grupami wiekowymi
konsumentów. Dla grupy klientów 18-24 letnich, będących
przyszłością e-handlu, gwarantowana szybkość dostawy
oraz liczba oferowanych opcji dostawy jest zdecydowanie
ważniejsza niż dla pozostałej części populacji. Dla grupy
klientów 55+, prędkość dostawy nie jest już tak istotna. 

Cena produktu oferowana przez sprzedawcę jest kluczowym czynnikiem w wyborze
sprzedawcy internetowego

Ilustracja 8.
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Pandemia i pierwszy lockdown w marcu 2020 r. z pewnością
był kamieniem milowym i jednym z kluczowych inicjatorów
zmian konsumenckich w XXI wieku. Znaczne przyspieszenie
digitalizacji klientów, przełamanie dotychczasowych nawyków
i obaw konsumenckich spowodowały istotne zmiany 
w sposobie komunikacji firm z klientami, kanałach sprzedaży
oraz obsługi przed i po sprzedażowej. Klienci są w trakcie
wielkiego testowania kanału online. Ich doświadczenia zaku -
powe w latach 2020 i 2021 pozwolą ocenić na ile powrócą
do wcześniejszych nawyków po zakończeniu pandemii, 
a w jakim stopniu pozostaną w kanale zdalnym. 

Kluczowym wyzwaniem dla wielu firm stało się odpowiednie
zrozumienie i zaadresowanie potrzeb „nowych klientów”.

Najważniejsze działania, które podejmowały firmy 
w tym celu to przede wszystkim:

1. Zrozumienie nowego klienta i jego dynamicznie
zmieniających się oczekiwań,

2. Zapewnienie możliwie osobistego kontaktu… 
bez kontaktu,

3. Identyfikacja nowych wyzwań i przemyślenie 
na nowo Customer Experience,

4. Rozwój omnichannel nie tylko w teorii, ale przede
wszystkim w praktyce.

Jeżeli my (retailerzy) dopracujemy Customer Experience w kanale online to będziemy 
w stanie faktycznie część tych klientów, którzy zaczęli kupować w tym kanale ze względu
na COVID, utrzymać i skonwertować już na takich w pełni cyfrowych klientów.

Tomasz Koźbiał, OTCF

Myślę, że proces szybkiej digitalizacji klientów się utrzyma. Nie widzę powodu, żeby
ludzie, którzy wcześniej nie kupowali online nie docenili zalet kupowania w Internecie.

Kamil Jodełko, Sephora

Pierwszy lockdown sieci stacjonarnej był szokiem i prawdziwą próbą ognia dla kanału
e-commerce. Mierzyliśmy się ze skokowymi, czasem kilkuset procentowymi wzrostami
trafficu i zamówień. Wnioski i doświadczenia z tego czasu pomogły nam adaptować 
i ulepszać mnóstwo procesów związanych z obsługą, zwłaszcza na poziomie logistyki.
Mają one długoterminowe, pozytywne skutki dla klientów. Ten skok innowacyjny widać
w całym sektorze e-commerce.

Aneta Kazanowska, VRG

O samym fakcie zwiększonej migracji użytkowników do zakupów online świadczy liczba
wystawianych przez nich opinii. W 2019 roku na Ceneo opublikowano ponad 1,1 mln
opinii dotyczących 420 tys. produktów, natomiast w 2020 roku tych opinii było 
aż o 80 proc. więcej. Ponadto zauważalnie zwiększyła się liczba opinii potwierdzonych 
zakupem, których dodano niemal dwukrotnie więcej w 2020 niż w 2019 roku. 
Z kolei udział opinii po zakupie wzrósł o 4 pkt. proc. do 97 proc. Tak bogata baza opinii
ułatwia użytkownikom podjęcie decyzji zakupowych, zastępując doradców z kanału 
offline i sprawia, że klient może liczyć na wsparcie, stając przed wyborem produktu.
Bazowanie na doświadczeniu innych w korzystaniu z danego produktu pomaga
dokonać możliwie najlepszego zakupu.

Małgorzata Sosulska, Ceneo.pl
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Zamknięcie większości branż zmusiło wielu ludzi do robienia zakupów za pomocą
kanału online. Począwszy od kwietnia 2020 roku widoczny jest napływ nowych
użytkowników w różnym przedziale wiekowym. W zeszłym roku zaobserwowaliśmy
znaczące wzrosty rok do roku w grupach wiekowych 55-64 oraz 65+. Co istotne,
spora część tych klientów korzysta z zakupów online do teraz. Patrząc całościowo,
liczba użytkowników w 2020 roku wzrosła o 18 proc. w porównaniu do 2019 roku.

Małgorzata Sosulska, Ceneo.pl

Szturm klientów nomadycznych

COVID istotnie zmniejszył barierę wejścia do kanału online. Klient miał dużo większą
motywację, aby spróbować tej formy zakupów. Udało się pokonać pierwsze bariery.
Wkrótce część klientów wróci do zakupów tradycyjnych, ale będą mieli już pierwsze
doświadczenie online, więc będą zawsze rozważać ten kanał przy swoich decyzjach
konsumenckich.

Piotr Ziarek, Canpol

Jesteśmy świadkami pękania barier wykluczenia cyfro -
wego. W 2020 i 2021 r. w kanale online pojawiły się setki
tysięcy nowych konsumentów, do których często należy
podchodzić w nowy sposób.

Lockdown z marca 2020 r. był okazją do pierwszego kon taktu
z zakupami w internecie dla rzeszy Polaków, a kolejne mie sią ce
i powracające obostrzenia nasiliły ten kierunek utrwalając
nowe zwyczaje. Do klientów e-commerce dołą czyło poko le nie
50- i 60-latków. To konsumenci, dla których wiele
funkcjonujących w świecie online skrótów, pikto gra mów
i rozwiązań mogło być obcych. 

Starsze pokolenia to najczęściej opisywana grupa nowych
klientów. Nie była jednak jedyną i najbardziej istotną falą
napędzającą rozwój e-commerce. Dodatkowy, mniej
analizowany w prasie, napływ klientów nastąpił w segmen tach
dotychczas, w mniejszym stopniu, kupujących online 
lub też preferujących zakupy stacjonarne. Ta druga grupa 
nie ma wspólnego mianownika demograficznego, cechuje
się raczej cechami behawioralnymi takimi jak mniejszy
stopień zaufania, potrzeba kontaktu czy doradztwa 
zakupo wego oraz dużą chęcią przeżywania doświadczeń
zakupowych. W ich przypadku byliśmy świadkami przede
wszystkim intensyfikacji zakupów oraz wchodzenia w coraz
nowsze kategorie asortymentowe.
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Efektywna komunikacja

Przełomowy okres to przede wszystkim moment pękania
barier cyfrowego wykluczenia. Przedsiębiorstwa w odpowiedzi
musiały dostosować ścieżki zakupowe do zupełnie nowych
klientów. Bardzo istotnym elementem było budowanie
zaufania i przekonania, że w kanale online też można dokonać
zakupów w sposób bezpieczny i wygodny. Równie duże
znaczenie miała prostota i intuicyjność platform zakupowych.
W tym kontekście kluczową rolę odgrywały przede wszystkim
zrozumienie potrzeb klienta oraz ich zaadresowanie przez
odpowiednie wsparcie, zaprojektowane na nowo ścieżki
zakupowe oraz dostosowana komunikacja. Co więcej,
niektóre, dotychczas popularne, kanały komunikacji okazały
się niedostępne dla grup stawiających pierwsze kroki 
w e-commerce (chociażby Messenger, który wymaga
uprzedniej rejestracji).

Główne obszary poprawy komunikacji to:

1. Gwarancja bezpieczeństwa na poziomie produktu
(np. odpowiedni transport i przechowywanie świeżych
produktów, higiena pakowania);

2. Gwarancja bezpieczeństwa na poziomie transakcji
(precyzyjne określenie terminu dostawy, możliwości
zwrotu i czasu na uzyskanie zwrotu kosztu zapłaty); 

3. Popularyzacja wszystkich form kontaktu i dialogu
ze sprzedawcą (ze szczególnym naciskiem na doradztwo
przedsprzedażowe oraz obsługę posprzedażową);

4. Odświeżone spojrzenie na Customer Experience
uwzględniające perspektywę mniej doświadczonych
cyfrowo klientów.

Najbliższe miesiące poświęcone będą budowie nowych 
oraz utrwalaniu dotychczasowych nawyków klientów. Suma
pozytywnych i negatywnych doświadczeń zdecyduje czy 
po zakończeniu pandemii nowi konsumenci online wrócą 
do kanału stacjonarnego.

Preferencje zakupowe w kanałach sprzedaży w trakcie pandemii były zależne od kategorii
produktowej

Ilustracja 9.

Elektronika użytkowa / komputery służące do pracy/nauki

Rozrywka i media

Produkty i usługi sportowe

Urządzenia gospodarstwa domowego

Restauracje – jedzenie na wynos

Produkty i usługi edukacyjne

Odzież i obuwie

Majsterkowanie / ogrodnictwo

Produkty i usługi zdrowotne i pielęgnacyjne

Restauracje – jedzenie na miejscu

Artrykuły spożywcze

29% 12%

38%

35%

42%

48%

42%

43%

46%

56%

71%

83% 52%

43%

28%

16%

17%

17%

25%

15%

11%

18%

47%19%

42%14%

40%14%

37%11%

36%13%

34%9%

33%10%

30%9%

20%6%

16%5%

7%2%

24%

20%

21%

25%

16%

23%

24%

24%

24%

13%

10%

Głównie w sklepach
stacjonarnych

Tylko w sklepach
stacjonarnych

Mniej więcej
tak samo

Tylko w sklepach
internetowych

Głównie w sklepach
internetowych

Wyniki badań konsumenckich PwC – sposób robienia zakupów w trakcie pandemiii, wrzesień 2020 [%]



Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego 15

Klient nomadyczny

W pierwszych miesiącach w kanale online pojawili się tzw.
klienci nomadyczni, czyli fale klientów traktujących dany
sklep jako miejsce realizacji zakupów tu i teraz. Często, 
z założenia, traktujących zakupy jako zdarzenie jedno razo we.
Dla wielu firm klienci nomadyczni stanowili wyzwanie
operacyjne – ich wysoka liczba blokowała możliwości
logistyczne oraz okienka dostaw dla stałych klientów. 
Z drugiej jednak strony stanowili grupę leadów – podmiotów
potencjalnie zainteresowanych danym produktem bądź
usługą, których koszt pozyskania był bardzo niski lub wręcz
zerowy i przy właściwym podejściu istniał wysoki potencjał
konwersji w klientów stałych. 

Praktyka wyraźnie pokazała, że o klienta nomadycznego 
i jego lojalność można skutecznie powalczyć. Kluczem jest
doskonały Customer Experience oraz zdobycie zaufania. 

W czasach ograniczonej dostępności towaru (kategorie dom
i ogród, sport, etc.) ruch i transakcje zyskiwały nawet sklepy
z niższym poziomem Customer Experience w porównaniu
do standardów rynkowych. W momencie powrotu asorty -
mentu, ruch przenosił się jednak do formatów wygodnych,
postrzeganych jako wiarygodne i bezpieczne. 

W wielu branżach (np. moda, zakupy spożywcze lub DIY),
widoczne są wciąż wysokie udziały kanału online pomimo
ponownego otwarcia sklepów stacjonarnych. Można spo -
dziewać się utrzymania ich na tym poziomie po zakończeniu
pandemii. Klienci przekonali się, że jakość obsługi w kanale
online może być tak samo wysoka jak w kanale stacjonarnym.

Zauważamy jednak branże, które stopniowo powracają 
do tradycyjnych form handlu – zjawisko dotyczy przede
wszystkim klientów B2B oraz branż o bardzo wysokiej
częstotliwości zakupów lub istotnej roli doradczej.

Gdy klient offline’owy poczuje jakąkolwiek przewagę kanału cyfrowego nad rozwiązaniami
tradycyjnymi, to znacznie szybciej zacznie dostrzegać plusy swojej aktywności 
w kanałach online’nowych. To będzie suma doświadczeń na różnych polach u różnych
retailerów, np. łatwość zwrotu jakiegoś zakupionego produktu, jakość komunikacji.

Tomasz Koźbiał, OTCF

Komunikacja marketingowa w trakcie pandemii była skierowana bardziej na obsługę
klienta, zapewnienie o jej jakości i bezpieczeństwa, niż bezpośrednio na sprzedaż 
i pozyskanie nowych klientów.

Marta Perwenis, T-Mobile

Zmieniła się nam struktura klientów. Wcześniej dostarczaliśmy do prestiżowych „sypialni”
Warszawy: Wilanów, Żoliborz, Mokotów. W pandemii strukura się wypłaszczyła. Zamawiali
wszyscy (seniorzy i młodzi) zarówno do mieszkań jak i domów we wszystkich dzielnicach
Warszawy i okolic.

Jacek Palec, Frisco

Jak utrzymać klienta nomadycznego? O tym powinna myśleć cała branża, aby pokazać,
że nie ma czegoś takiego jak jakaś grupa usług i asortymentów, które są całkowicie
wykluczone ze ścieżki elektronicznej. Kluczowym elementem jest, żeby ludzie 
nie odczuwali takiej wybiórczości online’u. Klient nie powinien się zastanawiać nad 
wyborem kanału ze względu na to, co kupuje, tylko faktycznie kierować się wyłącznie
tym co jest dla niego wygodniejsze.

Tomasz Koźbiał, OTCF
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Lockdown zwiększył świadomość klientów o tym, że usługi telekomunikacyjne 
można kupić przez Internet, natomiast wciąż pozostaje dużo pracy po stronie firm
telekomunikacyjnych w zakresie budowy nawyków zakupowych w tym obszarze.
Klienci, którzy muszą szybko podjąć decyzję zakupową, bo np. kończy im się umowa 
czy też potrzebują lepszego dostępu do internetu, dokonują zakupu w kanale online 
i świetnie sobie z tym radzą, pozostaje tylko pytanie jak ich zachęcić do regularnego 
i intuicyjnego korzystania z zakupów w tym kanale w przyszłości. To jest bardzo 
trudne zadanie biorąc pod uwagę fakt, że operatorzy przez wiele lat opierali strategię
sprzedaży i marketingu na bezpośrednim kontakcie z doradcą w salonie.

Marta Perwenis, T-Mobile

W pierwszych miesiącach pandemii odnotowaliśmy duży wzrost nowych rejestracji 
potencjalnych klientów – nawet o 30% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.
Taka dynamika utrzymywała się przez okres pierwszego i kolejnych lockdownów. Obecnie
nadal odnotowujemy wyższą liczbę rejestracji, jednocześnie obserwując tendencję
powrotu klientów do starych przyzwyczajeń, takich jak bezpośredni kontakt ze sprzedawcą.

Krzysztof Rogalny, TIM

Liczba sklepów zarejestrowanych na Ceneo w 2020  względem roku poprzedzającego
wzrosła o 9 proc. Po spadkach YtY w pierwszym kwartale 2020 roku, nastąpił 23 proc.
przyrost liczby sklepów w kwietniu i od tego czasu obserwujemy nieprzerwany wzrost,
który trwa do dziś. Największa dynamika tego zjawiska przypada na listopad i grudzień,
czyli okres, w którym widoczne jest wzmożone zainteresowanie użytkowników zakupami
online. W tym okresie liczba zarejestrowanych sklepów zwiększyła się o 65-67 proc.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że notujemy także wzrost popularności usługi
„Kup Teraz” o 8 proc. rok do roku, w ramach dywersyfikacji ich źródeł sprzedaży.

Małgorzata Sosulska, Ceneo.pl

Zacieranie się granic pomiędzy 
kanałem zdalnym i stacjonarnym

Dotychczas wiele firm potrafiło jednoznacznie wskazać różnice
w zachowaniach swoich klientów w zależności od kanałów.
Definiowały je branże, jednak można było wska zać uniwer -
salne cechy klientów online, takie jak rodzaj kupowanego
asortymentu, większa wrażliwość cenowa czy liczba zwrotów
na tle klientów kanału stacjonarnego. Duża liczba zupełnie
nowych konsumentów w e-commerce sprawiła, że te utarte
podziały straciły na ostrości. Szcze gólnie pod kątem
asortymentu, konsumenci przenieśli swoje nawyki zakupowe
z handlu stacjonarnego. W niektórych branżach ta zmiana
powinna być impulsem do ponownej analizy dopasowania
portfolio i właściwej segmentacji klientów.

Główne wnioski:

• Fala klientów nomadycznych przyniosła szanse 
i szybki wzrost, ale stwarza również zagrożenia 
i wymaga analityki klientów pod kątem stopnia
adresowania potrzeb, dostosowanej komunikacji
oraz Customer Experience.

• Lojalni klienci, odpowiadający za kluczową część
przychodów firm, wymagają w czasach klientów
nomadycznych szczególnego traktowania. Najlepsze
praktyki wskazują na działania w zakresie Customer
Experience oraz szeroko rozumianego zapewniania
doświadczeń konsumenckich.

• Nowe fale klientów potrzebują prostego i przystę -
pnego procesu „onboarding’u” – utarte schematy
komunikacyjne mogą nie wystarczać.

• Analityka klientów powinna czerpać jak najwięcej 
z danych i w momentach zmian resegmentować
klientów w celu dostosowania strategii na poziomie
segmentu.
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Rewolucja w koszyku

Nowy koszyk zakupowy oznaczał dla firm nowe wyzwania.
Wyzwaniem było nie tylko zapewnienie dostępności
produktów, ale również przemyślenie na nowo podejścia
do list KVI (produktów budujących postrzeganie cenowe)
oraz działań promocyjnych. Wiele z tych zmian zostanie
z nami na długo.

Powszechnie dostrzegalnym zjawiskiem w pierwszej fazie
lockdownu było masowe „zatowarowanie się” klientów
produktami pierwszej potrzeby. Efekt ten był szczególnie
widoczny w typowych dla tego zjawiska kategoriach takich
jak żywność oraz artykuły higieniczne. W koszykach online
pojawiły się produkty, które poprzednio sprzedawały się
wyłącznie offline. Zmieniły się również proporcje produktów
kupowanych z poszczególnych półek cenowych kosztem

produktów premium. Nienotowanym wcześniej zjawiskiem
był skokowy wzrost sprzedaży kategorii związanych 
z dopasowaniem domu/mieszkania do funkcji biurowej,
elektroniką, małym remontem czy sportem. Praca z domu
oraz zamknięcie punktów rozrywki i restauracji istotnie
odcisnęły piętno na priorytetach zakupowych.

Zmiany asortymentowe miały kluczowe znaczenie dla 
wielu komercyjnych aktywności, szczególnie w przypadku 
sprze dawców oferujących szerokie portfolio kategorii.
Wymagały przedefiniowania przekazu marketingowego,
dostosowania list KVI oraz przemyślenia działań promocyjnych.
Zmiany operacyjne w znacznym stopniu koncentrowały 
się na łańcu chach dostaw.

Zdecydowane wzrosty popularności kategorii zakupowych istotnie wpłynęły na działania
komercyjne sklepów o szerokim portfolio asortymentowym

Ilustracja 10.
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W pierwszym etapie lockdownu klienci zaczeli hurtowo wykupywać produkty proste
takie jak mąka, woda, kasza. Trwało to przez pierwsze 3-4 tygodnie. Bardzo wtedy
podskoczyła wartość koszyka jednak tak duży wzrost wolumenów na produktach
gabarytowych spowodował ograniczenie zdolności logistycznych. Nie byliśmy 
przygotowani do przyjmowania 3 tirów papieru toaletowego dziennie.

W kwietniu koszyk dalej pozostawał około dwukrotnie wyższy niż przed pandemią, 
ale ograniczyliśmy go wprowadzając limit zakupu 100 sztuk per SKU. W maju klienci
zaczęli wracać do swoich standardowych nawyków zakupowych. Wzrosła wtedy 
też istotnie sprzedaż mrożonek oraz owoców i warzyw. Dodatkowo, zauważalny był
też wzrost sprzedaży produktów typu “guilty pleasure” takich jak lody, wysokiej jakości
słodycze oraz drogi, wysokoprocentowy alkohol.

Jacek Palec, Frisco

Bardzo szybko zareagowaliśmy na zmieniające się potrzeby klientów. Na przykład, 
zauważyliśmy bardzo dynamiczny wzrost kategorii związanej z domem i jego otoczeniem.
W efekcie zdecydowaliśmy się na zmianę komunikacji asortymentowej w stronę 
oferty związanej z małym remontem, majsterkowaniem, ogrodem, dekoracjami itp.

Łukasz Dwulit, AliExpress

Na początku pandemii COVID-19 zanotowaliśmy spory wzrost sprzedaży soczewek
kontaktowych. Konsumenci robili zapasy, bo bali się, że sklepy będą zamknięte 
albo kurierzy przestaną dowozić produkty.

Tomasz Rychlik, Vision Express

Największe przyrosty odnotowaliśmy w kategoriach takich jak dom i ogród. 
Dodatkowo staraliśmy się dotrzeć do świadomości klientów z nowymi grupami
naszego asortymentu, takimi jak gaming czy home-office.

Krzysztof Rogalny, TIM

W marcu i kwietniu 2020 roku największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria
Biuro i Firma. To konsekwencja tego, że użytkownicy zaczęli adaptować swoje
mieszkania do pracy zdalnej oraz zaopatrywać się w środki ochrony osobistej, takie 
jak maski przeciwpyłowe i ochronne. Wzrost rok do roku w całej kategorii sięgnął 
650 proc. w kwietniu 2020 roku. Ponadto, od pierwszego lockdownu widzimy chęć
wyposażania i remontowania mieszkań, która trwa nieprzerwanie aż do teraz. 
W kwietniu i maju zaobserwowaliśmy wzrost popularności kategorii Budowa i Remont
między 35-49 proc. Od lipca trwa zwiększony ruch w kategorii Dom i Wnętrze. 
W czasie pierwszej fali zachorowań zanotowaliśmy spadek o 8-13 proc. w kategorii
Biżuteria i Zegarki, by następnie odbić się w okresie komunijnym.

Małgorzata Sosulska, Ceneo.pl
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Moda w czasach pandemii

Naturalną zmianą w kategorii fashion był spadek udziału
odzieży wierzchniej i formalnej oraz jednoczesny wzrost
sprzedaży odzieży domowej i casualowej. Większość
detalistów w branży mody (nawet tych kojarzonych 
niemal wyłącznie z odzieżą formalną) zdecydowała się 
na ograniczenie udziału odzieży formalnej i wprowadzenie
dodatkowych linii produktowych z odzieżą codzienną 
i akcesoriami. Jednak dynamiczne zmiany miksu produkto -
wego połączone z głębokimi promocjami na kategorii 
odzieży formalnej (kupowanej poniekąd okazyjnie na zapas)
spowodowały, że niektóre marki nie odczuły początkowo
istotnej zmiany zachowań zakupowych klientów. Ważniejszą
jednak zmianą, która w świetle ostatnich miesięcy okazała
się być stała, było pojawienie się w koszykach online produktów
linii basic. To znak, że konsumenci zaczęli podchodzić 
do zakupów zdalnych całościowo.

Zmieniła się struktura produktów kupowanych przez naszych klientów. Widzimy
wyraźny spadek udziału odzieży formalnej w zakupach na rzecz odzieży typu 
homewear.

Leszek Kankowski, LPP

W pierwszej fazie lockdownu (marzec/kwiecień) konsumenci nie zmienili istotnie 
swoich zachowań. Odzież formalna, w szczególności koszule i garnitury sprzedawały
się dobrze. Klienci widząc atrakcyjne ceny kupowali produkty ze świadomością, 
że mogą leżeć w szafie kilka miesięcy. Dopiero na początku maja zauważyliśmy
spadek sprzedaży impulsywnej i większą ostrożność klientów. Stopniowo rósł udział
sprzedaży asortymentu casual we wszystkich naszych markach.

Aneta Kazanowska, VRG 

Podobnie jak inne firmy z branży odzieży wieczorowej i formalnej, dodaliśmy do naszej
oferty więcej produktów typu casual. Zmianę tę mocno komunikowaliśmy, aby nie być
kojarzonym wyłącznie z modą na specjalne okazje i powoli wpływać na percepcję marki
mającej w ofercie także odzież na co dzień.

Błażej Tulwin, Recman

W pierwszych miesiącach trwania pandemii użytkownicy zmienili swoje przyzwyczajenia
w kwestii doboru odzieży. W drugim kwartale 2020 roku widać rosnące zainteresowa nie
bluzami oraz dresami, natomiast maleje popularność garniturów, koszul czy marynarek.
Praca zdalna przyczyniła się do rezygnacji ze strojów formalnych na rzecz wygody
pracowników.

Małgorzata Sosulska, Ceneo.pl
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Klient w ostatnich miesiącach przekierował się na produkty związane z higieną 
oraz większe pojemności poszczególnych produktów lub oferty łączone (np. 2+1).

Katarzyna Wyszyńska, Lagardere Duty Free

Zauważyliśmy zmianę w strukturze kategorii, która zostanie po pandemii. Zwiększyła
się liczba zamawianych kategorii i to kategorii, na których można budować lojalność
(wędliny, nabiał, warzywa i owoce) i jakość.

Jacek Palec, Frisco

Trwałe zmiany asortymentowe

Zdecydowana większość zmian asortymentowych związana
była stricte z wprowadzeniem lockdownu ograniczającego
formy spędzania wolnego czasu i zamknięciem niektórych
sklepów. Można spodziewać się powrotu klientów do
wcześ niejszych nawyków zakupowych wraz ze znoszeniem
obostrzeń i odwrotem pandemii. Jednak część zachowań
pozostanie na stałe. Kluczową zmianą było ograniczenie
zakupów impulsowych i istotny wzrost wydatków planowa -
nych. Ta tendencja utrzymała się również w czerwcu i lipcu
2020 r. gdy większość wymogów sanitarnych została
ograniczona. Promocje cenowe i oferty marek, które 
wspierają większe i rzadsze zakupy okazują się bardziej
skutecznie niż przed pandemią.

Zdecydowanym wygranym ostatnich miesięcy jest branża
spożywcza online, która zdołała przełamać wiele obaw
klientów co do korzystania z tego kanału zakupów. Wydaje
się, że klienci, którzy w trakcie pandemii zaczęli w pełni
korzystać z e-grocery i nie doświadczyli żadnych istotnych
problemów z obsługą klienta lub jakością dostarczanych
produktów pozostaną w tym kanale na stałe.

Główne wnioski:

• Zmiany w charakterze kanałów sprzedaży 
oraz w miksie klientów wymagają istotnej rewizji
oferowanego i komunikowanego portfolio
produktowego.

• Rewizja powinna brać pod uwagę nie tylko samą
ofertę, ale również związane z nią strategie i taktyki
cenowe, promocyjne i marketingowe.

• Obserwowane zmiany nie mają charakteru
przejściowego. Na skutek swoistego cyfrowego
treningu klientów, zostaną z nami na długo.
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Kontakt jest luksusem

Technologia jest wygodna i pomaga nam działać szybciej,
lecz nie jest substytutem dla kontaktów międzyludzkich.
Interakcja społeczna jest czymś, za czym tęsknimy
i potrzebujemy, aby zachować równowagę psychiczną.

Szybki rozwój technologiczny ostatnich lat umożliwił auto -
matyzację wielu procesów, które pierwotnie realizowane były
przez pracowników. Dzięki temu firmy są w stanie obsłu giwać
zdecydowanie więcej klientów przy istotnie niższych kosztach.
Automatyzacja procesów wspiera również standaryzację
obsługi klienta, zapewnienia prędkości obsługi oraz samo -
wystarczalności klienta w ścieżce zakupowej. 

Automatyzacja była skutecznie wdrażana we wszystkich
kanałach sprzedaży. Przykładowo w zakupach spożywczych
(kasy samoobsługowe, e-grocery), gastronomii (aplikacje 
do zamawiania jedzenia) oraz rosnącej popularności 
wirtu alnych asystentów AI (np. Alexa). Dla zdecydowanej
większości cyfrowo doświadczonych klientów te rozwiązania
spełniają potrzebę prostej, szybkiej i bezstresowej obsługi.

Istotne ograniczenie kontaktów międzyludzkich w życiu
codziennym na skutek pandemii i kolejnych lockdownów
sprawiło jednak, że obsługa osobista zaczęła pozwalać 
na namiastkę przedpandemicznego życia. Dodatkowo,
zawsze istniała grupa klientów hybrydowych, realizujących
odrębne misje w różnych kanałach sprzedaży, lub też 
wyko rzystu jących kanały stacjonarne do zdobycia porady
lub inspiracji przekładających się później na zakupy 

w kanałach zdalnych. Ten problem dotyczył także w istotny
sposób kategorii asortymentowych, w których bezpośredni
kontakt z produ ktem był kluczowym elementem ścieżek
zakupowych. Firmy, świadome potrzeb swoich klientów,
szybko zorientowały się w konieczności wirtualizacji części
doświadczeń stacjonarnych.

Istotnymi obszarami pracy były:

1. Budowa impulsów zakupowych – rozumiana jako
inspiracja (prezentacja nowych produktów oraz doradztwo
przy korzystaniu z produktów);

2. Wsparcie procesów zakupowych – np. wyboru
właściwego asortymentu i szeroko rozumiane doradztwo;

3. Wsparcie w procesie fulfillment’u – np. informacje 
o wysyłce, szczególnie w okresie przeciążenia usług
kurierskich;

4. Wsparcie w procesie pozakupowym – np. obsługa
reklamacji, doradztwo serwisowe, itp.

Etapy pozakupowe stanowią zwykle element dobrze
zbudowanych procesów Customer Experience, dlatego 
też uwaga skutecznych graczy e-commerce skupiała się
przede wszystkim na pierwszych etapach lejka zakupowego.

Uruchomiliśmy live-chaty, które obsługiwały najlepiej performujące agentki z perfumerii.
Dzięki temu, że pracowały w trybie zmianowym klienci mogli konsultować swoje 
zakupy z osobą, którą często znali z kanału tradycyjnego. Dodatkowo na landing page
dodaliśmy ich krótkie biogramy, co sprawiło, że do części z nich trafiały ich klientki 
z kanału offline i pytały o porady. Zobaczyliśmy, że zakupy, które są poprzedzone 
rozmową, mają wyższy koszyk nawet o 10%.

Kamil Jodełko, Sephora
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Zanik impulsów, kryzys inspiracji

Kluczowym wyzwaniem pandemii był istotny zanik inspiracji
zakupowych, spowodowany chociażby niemożliwością
kontaktu z produktem (window-shopping) lub inspiracji 
w sklepie. Skuteczne firmy postawiły więc w znacznym
stopniu na rozwój personalizacji, nie tylko aktywującej zakup
produktu, ale przede wszystkim inspirującej do zapoznania
się z kategorią. Szczególnego znaczenia nabrało tworzenie
treści oraz dobre dopasowanie go do docelowej grupy
odbiorców. Istotną barierą okazała się jednak technologia, 
a najczęściej jej brak lub niedopasowanie do nowych potrzeb.

Czynnikiem decydującym o sukcesie działań inspiracyjnych
było posiadanie danych opisujących zachowania klientów
oraz działającego kanału kontaktu. Obserwujemy więc bardzo
wzmożone zainteresowanie systemami takimi jak CRM,
CDP, PIM czy też dalszym rozwojem marketing automation.
Wiele firm musiało jednak zrewidować lub na nowo rozpo cząć
działania, ze względu na niską jakość posiadanych danych.
Wygrywający mieli zwykle skuteczne systemy oraz chociażby
podwaliny strategii DTC (direct-to-consumer). Nie dziwi więc
fakt, że w planach na najbliższe inwestycje firmy zgodnie
wymieniają rozwój technologii, budowę platform komunika -
cyjnych oraz personalizację jako formę dialogu z klientem.

Wyzwaniem strategicznym (restauracje, touroperatorzy) 
stało się również uzależnienie od zewnętrznych kanałów
sprzedaży takich jak integratorzy czy platformy sprzedażowe
marketplace. Te, szybko budujące wolumen kanały, cechowały
się zwykle zachowaniem dla siebie danych o kliencie. 
W praktyce uniemożliwiało to opartym na nich graczom
prowadzenie własnych działań marketingu indywidualnego.

Ciekawymi przykładami nowych form inspiracji masowej 
jest współpraca wielu marek z influencerami, którzy w ramach
realizowanych live-streamów pokazują cechy produktu 
lub usługi i pomagają potencjalnym klientom w podjęciu 
decyzji zakupowej. Wybrane firmy, szczególnie aktywne 
w kate go riach DIY oraz sport, jako lokalnie rozpoznawalnych
influencerów wykorzystywały także swoich pracowników,
dzielących się pomysłami na spędzanie czasu. Jest to element
szerzej obserwowanego trendu przenoszenia aktywności 
i wydatków marketingowych do kanałów cyfrowych.

Zauważyliśmy nieznaczną zmianę w zachowaniu klientów po pierwszym lockdownie.
Coraz mniej osób przychodzi poszukać inspiracji lub przejrzeć dostępne produkty, 
a coraz więcej przychodzi już z konkretną intencją zakupową.

Tomasz Rychlik, Vision Express

W okresie pierwszego lockdownu podjęliśmy dogłębne analizy skuteczności marketingu
internetowego, co w rezultacie stało się dla nas ciekawą lekcją pozwalającą lepiej 
niż dotychczas poznać i zrozumieć klienta decydującego się na zakupy internetowe.

Leszek Kankowski, LPP

Podczas lockdownu zaobserwowaliśmy wzrost kanałów zdalnych. Część klientów
przeniosła swoje zakupy do online’u, wielu poszukiwało informacji o godzinach 
otwarcia salonów lub o poprzednich zakupach. W związku z tym uaktywniliśmy dla
naszych klientów dwie infolinie, jedną medyczną, drugą obsługi i wsparcia sprzedaży.

Tomasz Rychlik, Vision Express

W pandemii dla klienta jeszcze bardziej istotne jest poczucie, że „po drugiej stronie”
jest też człowiek. Spersonalizowana obsługa i komunikacja budują satysfakcję klienta 
z samego procesu sprzedaży. Przekłada się to na lojalność: większą skłonność 
do powrotu do marki i kolejny zakup.

Aneta Kazanowska, VRG
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Doradztwo i wsparcie w wyborze

Wraz z rosnącą popularnością kanału online klient ma 
zna cznie wyższą ekspozycję na kontakt z maszynową
obsługą klienta i często musi dokonać wysiłku
interpretacyjnego. Takie przekonanie przez lata dominowało
na rynku przy jedno czesnych wysiłkach w zakresie stałej
poprawy prezento wa nych informacji. Czasy lockdownu
uwolniły jednak w wielu firmach sporą ilość zasobów
sprzedażowych (pracownicy sklepów, przedstawiciele
handlowi, doradcy klienta, etc.), którzy szybko zostali

przekierowani do obsługi sprzedaży w kanałach zdalnych.
Pojawiło się także wiele innowacji takich jak dedykowane
godziny konsultacyjne, webinary, sesje Q&A czy też możliwość
rozmowy z wybranym doradcą. Wyniki tych działań znajdują
się jeszcze na etapie długo terminowej oceny, nie tyle pod
samym kątem potwierdzonej skuteczności, a opłacalności
ekonomicznej. Niezależnie jednak, firmy otrzymały dostęp 
do informacji o sposobie narracji i dialogu z klientem, który
pozwolił na szybką budowę materiałów szkoleniowych 
oraz istotną poprawę sposobu argumentacji poszczególnych
grup asortymentowych.

Główne wnioski:

• Ograniczenia w dostępności kanałów sprzedaży
spowodowały i wciąż powodują istotne luki 
w zaspokajanych potrzebach klientów.

• Ograniczenie zakupów impulsowych oraz zanik
window-shopping doprowadził do spadku wartości
całych kategorii – wyzwaniem nie jest tylko konku -
rencja, a obecność potrzeby, którą świadomi
sprzedawcy muszą stymulować.

• Charakter kanału cyfrowego wymusza przemyślenie
strategii inspirowania i aktywacji klientów.

• Personalizacja jest podstawą nowoczesnego dialogu
sprzedawcy z klientem, wymaga jednak dobrego
gromadzenia i analizowania danych oraz kreatywnego
podejścia do prezentowanego contentu.

• Skuteczne firmy rozwijają własne kanały dialogu 
z klientem dbając także o kontrolę nad informacjami
kontaktowymi. Takie działania są w długim okresie 
nie tylko tańsze, ale również znacznie skuteczniejsze.

• Skuteczne działania personalizacyjne mogą polegać
również na przenoszeniu doświadczeń pomiędzy
kanałami – kontakt doradczy i wspierający w zakupie
ma znaczenie, nawet jeżeli odbywa się przy pomocy
czatu.

• Zmiana balansu znaczenia komercyjnego powinna 
za sobą pociągać zmianę działań marketingowych.
Analogicznie, otwierając nowe kanały sprzedaży, warto
pomyśleć o alternatywnych kanałach marketingowych.

Barierą nie jest to, że klienci nie wiedzą jak dokonać zakupu przez Internet, barierą 
jest psychiczny opór przed w pełni samodzielnym podjęciem decyzji. Klient rozmawia 
z konsultantem po to, żeby scedować decyzyjność na konsultanta (upewnić się czy 
na pewno właściwą umowę podpisuje, czy nie ma tam żadnych kruczków prawnych,
czy jest to najbardziej opłacalny wybór, czy zakres usług w abonamencie pasuje 
do moich potrzeb).

Marta Perwenis, T-Mobile

W sytuacji gdy cały team sprzedażowy był w domu, wprowadzenie obsługi 
telefonicznej było efektywnym wykorzystaniem ich czasu, możliwości i kompetencji 
tak żeby z klientami być w kontakcie, doradzać i realizować sprzedaż. To było 
dla wielu klientek coś niesamowitego.

Katarzyna Wyszyńska, Lagardere Duty Free
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Ma być prosto, bezpiecznie 
i wygodnie

Customer Experience staje się tym czym wygramy 
— nie jest to fanaberia marketerów, a podstawa 
przetrwania. 

Lojalność budują zwyczaje, a te buduje prostota. Tym jednym
zdaniem można najłatwiej podsumować lekcję, którą
odrobiło wiele firm w ciągu ostatnich miesięcy pandemii.
Biorąc jednak pod uwagę szereg zjawisk: napływ nowych
klientów, intensyfikację zakupów dotychczasowych klientów
oraz redefinicję sprzedawanego asortymentu czy wyzwania
związane z Customer Experience stały wysoko na agendzie
również firm, które zbudowały przewagę. 

Prace dotyczyły przede wszystkim:

• czytelności i prostoty interfejsów ułatwiających zakupy,

• samouczków i wszelkiej asystowanej pomocy dla klientów
mniej doświadczonych w kanałach zdalnych,

• szybkiej digitalizacji procesów dotychczas wymagających
interakcji fizycznych (np. podpisanie umowy, złożenie
dokumentów, otrzymanie finansowania, etc.),

• doskonałej informacji dla klientów oczekujących na
realizację zamówienia lub doświadczających niepewności
dotyczących realizacji usługi (turystyka, usługi finansowe).

Jeśli klientowi nie działa jeden przycisk to albo zrezygnuje, albo zadzwoni na infolinię.
Jeśli się nie dodzwoni albo spotka z nieprzyjemną reakcją, to przeniesie się 
do konkurencyjnego sklepu internetowego i tam już zostanie. Klient raz zawiedziony 
już do nas nie wróci.

Stanisław Bręczewski, Digital Experts Club

Pomimo malejącej sprzedaży kredytów firmowych w bankach w trakcie pandemii,
wzrosła sprzedaż kredytów firmowych w instytucjach, które miały już funkcjonujące
rozwiązania do sprzedaży zdalnej i wysoki poziom Online Customer Experience.
Przykładowo, jeśli firma chciałaby uzyskać kredyt, to standardowy proces trwałby 
2-3 tygodnie ze względu na biurokrację bankową. Banki oferujące taki proces traciły
udział w rynku, a zyskiwały podmioty, które umożliwiały uzyskanie decyzji kredytowej
nawet już w pierwszej rozmowie telefonicznej.

Arkadiusz Zaremba, Used Cars (Carsmile)

Wprowadziliśmy sporo udogodnień na stronie internetowej. W każdym miejscu, 
w którym klient mógł mieć wątpliwość, wdrożyliśmy dodatkowe elementy informacyjne
lub live-chata.

Joanna Nawrocka, Nespresso 
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Poza obszarami związanymi z wydajnością infrastruktury,
istotna liczba analizowanych firm wstrzymała bardziej
skomplikowane projekty i skupiła się na przejrzystych,
prostych interakcjach. W drugiej kolejności, firmy dopa so -
wały cyfrowe ścieżki klienta do różnych grup użytkowników
online oraz uprościły interfejsy. Kluczowe okazało się
nieustanne testowanie wprowadzanych zmian, co umożliwiło
znalezienie najefektywniejszych rozwiązań. Byliśmy również
świadkami kompleksowej edukacji klientów, która miała 
na celu pomóc im w przejściu całej ścieżki zakupowej. 
Było to szczególnie przydatne dla mniej zaawansowanych
technologicznie użytkowników.

Zmieniło się również podejście firm do pomiaru skuteczności
cyfrowego Customer Experience, który stał się istotnym
elementem budowy przewagi marketingowej. Pandemia
zintensyfikowała potrzebę spełnienia oczekiwań klientów
względem przydatności i wygody zakupów. Jeśli firma 
nie była w stanie sprostać tym oczekiwaniom, ryzykowała
utratę klientów na rzecz marek, które mogły to zapewnić.
Dodatkowo, niezadowalający Customer Experience –
rozumiany np. jako brak przejrzystego interfejsu, nie dosta -
teczna ilość informacji o produktach itp. – może przełożyć
się na frustrację klientów i nieudane zakupy. Negatywne
emocje mogą prowadzić do zaprzepaszczenia szansy 
na pozyskanie lojalnych klientów. W związku z tym analizowane
firmy skoncentrowały się na pomiarze skuteczności
cyfrowego doświadczenia klientów w celu zminimalizowania
powyższych czynników ryzyka. 

Kluczowe dla biznesu w okresach lockdownu było utrzymanie płynności kanału 
online. Dlatego przesunęliśmy wszystkie istotne, wcześniej planowane przebudowy
portalu, aby nie ryzykować braku ciągłości funkcjonowania systemu. Obsługa 
bieżących zamówień musiała przebiegać bez zakłóceń.

Aneta Kazanowska, VRG

Przez brak bezpośredniego kontaktu z klientem w miesiącach pandemii, nasza sieć
sprzedaży weszła w zdalny tryb pracy. Ta sytuacja wymagała od nas szybkiego 
dostosowania się do możliwości klienta i dotarcia do niego poprzez narzędzia, jakich
on używa. To z kolei pozwoliło nam przeszkolić klientów w zakresie korzystania 
z naszych usług online.

Krzysztof Rogalny, TIM 

COVID-19 udowodnił, że kanał online jest odporny na zagrożenia. W związku z tym, 
w przyszłości będziemy kontynuować rozwój kanału digital w ramach Customer 
Experience. Planujemy inwestować w edukację klientów oraz optymalizować ścieżki
zakupów i obsługi. Dodatkowo, jesteśmy w trakcie pilotażu z podstawowym 
i pierwszym w Polsce online’owym badaniem wzroku.

Tomasz Rychlik, Vision Express
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Kluczowe znaczenie w zarządzaniu Customer Experience odgrywa pomiar skuteczności
prowadzonych działań w oparciu o ROX (Return of Experience)

Ilustracja 11.
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Osoby aktualnie korzystające z konkretnych urządzeń deklarują, że w przyszłości będą
dokonywać zakupów przy ich pomocy

Ilustracja 12.
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Wzrosła

Zmalała

Jest taka sama jak wcześniej

Niekorzystałem i nie korzystam

Przy użyciu smartfona

Przy użyciu tabletu

Wzrosła

Zmalała

Jest taka sama jak wcześniej

Niekorzystałem i nie korzystam

Wzrosła

Zmalała

Jest taka sama jak wcześniej

Niekorzystałem i nie korzystam

34%

53%

5%

8%

23%

41%

30%

6%

8%

7%

32%

54%

87%

66%

39%

Sposoby robienia zakupów w trakcie pandemii

Prawdopodobieństwo dokonania zakupów
po złagodzeniu reżimu sanitanego
(prawdopodobne i bardzo prawdopodobne)

Wyniki badań konsumenckich PwC – częstotliwość sposobu robienia zakupów w trakcie pandemii 
oraz deklarowane prawdopodobieństwo robienia zakupów wybranym urządzeniem po złagodzeniu reżimów 
sanitarnych, wrzesień 2020 [%]

Główne wnioski:

• Customer Experience jest kluczowym elementem
sukcesu w kanałach cyfrowych w czasach zmian
rynkowych.

• Zmiany konsumenckie wymusiły szereg zmian na
każdym etapie procesu zakupowego, które mogły być
szybko adresowane wyłącznie przez firmy odpowiednio
monitorujące i zarządzające Customer Experience.

• Kluczowymi obszarami pracy w ramach Customer
Experience ostatnich miesięcy były: prostota 
i intuicyjność ścieżek zakupowych, czytelność 
i prostota interfejsów ułatwiających zakupy, doradztwo
na etapie przed i pozakupowym.
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Omnichannel w praktyce

W trakcie pandemii klienci stali się prawdziwie omni -
channelowi. Bycie omni przestaje powoli być przewagą.
Niebycie omni staje się natomiast obciążeniem.

Pandemia przetestowała w praktyce stopień dojrzałości
kanałowej. Kluczowym czynnikiem był często zanik roli
głównych kanałów dystrybucji. W efekcie firmy nie tylko musiały
zadbać o odpowiednie przeniesienie wolumenów, ale często
także na nowo wymyślić nowy miks kanałowy lub też
rozwinąć nowe kanały sprzedaży (np. popularyzacja drive-thru).

Dzięki wdrożeniu kilku projektów jeszcze przed wybuchem pandemii, byliśmy 
gotowi na to, aby teraz uruchomić wiele możliwości omnichannelowych oraz 
e-commercowych.

Leszek Kankowski, LPP

Pomimo faktu, iż kanał stacjonarny dominuje w szczególnie konserwatywnych zakupach
spożywczych, rośnie znaczenie kanału online. Ponad połowa Polaków robiących zakupy
spożywcze w internecie deklaruje, że kupuje tą drogą więcej artykułów niż przed 
pandemią. Co istotne, ci którzy, korzystają z zakupów online planują nadal kupować 
w sieci po złagodzeniu reżimów sanitarnych.

Ilustracja 13.
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pandemii oraz deklarowana chęć robienia zakupów spożywczych online po złagodzeniu reżimów sanitarnych, 
wrzesień 2020 [%]
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W czasach przed pandemią wielokrotnie spotykaliśmy 
się z podejściem do omnichannel jako przede wszystkim
technologii. To co zmieniły ostatnie miesiące to budowa
świadomości, że omnichannel to przede wszystkim sposób
myślenia o kliencie. Tylko w ten sposób firmy potrafiły szybko
zareagować na zmieniające się warunki biznesowe i wdrożyć
nowe wielokanałowe funkcjonalności. Z jednej strony byliśmy
świadkami rozwoju standardowych kanałów sprzedaży 
i formy obsługi klienta – np. infolinia, live-chat lub Click & Collect.
Z drugiej strony, niektóre firmy zdecydowały się na rozwój
eksperymentalnych kanałów sprzedaży – np. mobilne punkty
odbioru, pop-up stores lub drive-thru. Te firmy nie bały się
zaryzykować i spróbować rozwinąć alternatywne kanały
sprzedaży w celu zaadresowania potrzeb swoich klientów.
Pandemia wymusiła zmianę na firmach, które do tej pory 
nie potrzebowały rozwiązań omnichannelowych lub odkładały
w czasie transformację cyfrową. 

Dodatkowo, rozwój funkcjonalności omnichannelowych
zaczął stanowić coraz większe wyzwanie organizacyjne.
Efektywne i płynne zarządzanie kanałami – np. możliwość
zakupów w jednym kanale i dokonanie zwrotów w innym 
lub synchronizacja sprzedaży z aplikacją mobilną i kontem
klienta – w teorii wydaje się proste, ale w praktyce wymaga
wiele pracy dobrze współgrających ze sobą działów. 

Jeżeli w przypadku konsumentów mówimy o pękających
barierach wykluczenia cyfrowego, w podobnym tempie
powinniśmy spodziewać się pękających silosów organi za -
cyjnych i integracji zarządzania asortymentem oraz
doświadczeniem niezależnie od kanału. W związku z tym, 
w najbliższym czasie będziemy świadkami dalszego rozwoju
funkcjonalności i procesów omnichannelowych. Będzie
definiował je jednak poziom zaawansowania cyfrowego
organizacji. Przykładowo, część firm skoncentruje się 
na poprawie architektury kanałów i ich funkcji w celu zapla -
nowania całościowego podejścia do omnichannelu. Inne
firmy skupią się na zoptymalizowaniu procesów związanych
z logistyką oraz obsługą klientów. Niezależnie od wybranej
ścieżki rozwoju, efektywne opanowanie funkcjonalności 
i procesów omnichannelowych przełoży się na poprawę
ogólnej satysfakcji klientów oraz utrzymanie pozycji rynkowej. 

Ponadto, część firm będzie dążyła do wdrożenia
holistycznego podejścia do zarządzania omnichannelem.
Dzięki połączeniu działań online i offline oraz scentralizowania
ról związanych z planowaniem i zaopatrzeniem, firmy
osiągną całościową perspektywę sprzedaży wielokanałowej.
Całościowo będziemy też zarządzać punktami styku i
przekazem marketingowym. 
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Już przed pandemią niektóre banki miały dobrze rozwinięte procesy zdalne w segmencie
mikroprzedsiębiorstw i umożliwiały wydanie wiążącej oferty klientowi przez telefon 
bez potrzeby fizycznego przyjścia do placówki. W związku z tym, na początku 
pandemii były one o krok do przodu przed konkurencją, bo nie musiały tracić czasu 
na dostosowanie procesów do nowych warunków. Ostatecznie w trakcie pandemii
kilka instytucji wdrożyło proces wnioskowania o kredyt dla mikrofirm online. O ile polskie
banki w segmencie konsumenckim pod kątem rozwiązań cyfrowych od lat mogą 
być przykładem dla podobnych instytucji z innych krajów, to pandemia pokazała, 
jak bardzo rodzimy rynek w segmencie mikroprzedsiębiorstw był skostniały.

Arkadiusz Zaremba, Used Cars (Carsmile)

Główne wnioski:

• W trakcie pandemii klient ewoluował z podejścia
wielokanałowego do omnichannel. W efekcie,
skuteczna strategia omnichannel stała się wymo giem
teraźniejszości i przyszłości.

• Omnichannel teraźniejszości powinien być rozumiany
jako całościowa strategia przed siębiorstwa i pociągać
za sobą strukturę organizacyjną oraz KPI (kluczowe
wskaźniki efektywności).

• Czas pandemii był największym okresem próby
szczególnie dla firm o silosowych organizacjach, często
z jawnymi lub niejawnymi wewnętrznymi konfliktami
międzykanałowymi.

• Rozumienie omnichannel nie powinno wiązać się 
tylko z pełną synchronizacją kanałów lecz także 
z umiejętnością sprawnego tworzenia i zarządzania
nowymi kanałami dystrybucji.

• Doświadczenie omnichannelowe powinno uwzględniać
pełen etap procesu sprzedażowego wliczając w to także
obsługę posprzedażową. Szczególnie drugi etap
procesu był problematyczny dla firm o niezsynchro nizo -
wanych KPI, różnicach w strukturze właścicielskiej, 
etc. Dobre podejście wymagało sprawnego
dostosowania modeli atrybucyjnych oraz usprawnienia
procesów zwrotów.

W związku z COVID-19 przyśpieszyliśmy wprowadzenie funkcjonalności Click & Collect.
Miała zostać wdrożona rok później.

Kamil Jodełka, Sephora

Nastała kwarantanna i to był problem, bo nasz klient jest bardziej offline niż online. 
Na początku, dodaliśmy oferty dodatkowe do rozwiązań online’nowych. Z czasem
wdrożyliśmy dodatkowy kanał sprzedaży – obsługę i zakupy telefoniczne, gdzie nasze
doradczynie kontaktowały się z klientami, doradzały i ułatwiały im możliwość nabycia
naszych produktów online.

Katarzyna Wyszyńska, Lagardere Duty Free

Kluczowym wyzwaniem dla e-commerce w najbliższych miesiącach będzie utrzymanie
ciągłości dostaw, dobrej komunikacji, krótkiego czasu dostawy i realizacji zwrotu.
Musimy być pewni, że system z którego korzystamy jest skalowalny i dostosuje się 
do pików sprzedażowych.

Aneta Kazanowska, VRG
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Ostatnie lata to rewolucja w koncepcji lojalizowania klienta.
Programy, opierające się o systemy rabatowe oraz wieczne
zbieranie punktów ustępują pola programom opartych
przede wszystkim na personalizacji, wygodzie oraz budowie
zaangażowania. Nie zawsze zmiana musi oczywiście
oznaczać odejście od mechanik cenowych i punktowych.
Kluczowe znaczenie ma jednak nadanie odpowiedniej rangi
elementom budującym zaangażowanie poza transakcją.
Liczy się wartość dodana oraz, co potwierdzają liczne
badania, humor.

Czasy pandemii przyniosły rewolucyjną zmianę również 
w tym obszarze. Programy dotychczas odpowiedzialne 
za lojalizację zaczęły pełnić rolę wyśmienitych kanałów
kontaktu oraz centrów zaangażowania i aktywacji klientów.
Zaangażowanie to przede wszystkim kontakt z istotnym 
i wartościowym przekazem. Aktywacja to spersonalizowane
rekomendacje nawiązujące do potrzeb, w tym również tych,
które dopiero się pojawiają.

Lojalność to zaangażowanie klienta. Nic nie angażuje tak bardzo
jak wygoda oraz poczucie bycia istotnym dla firmy.

Pandemia Covid-19 spowodowała ogromne zwiększenie zainteresowania we 
wdrażaniu różnych strategii, w tym e-Commerce, Click & Collect oraz, co najważniejsze,
programów lojalnościowych. Według firmy Gartner, wdrażanie programów lojalnościo -
wych we wszystkich branżach wzrosło o 33% w 2020 r. Wynika to w dużej mierze 
z faktu, że firmy zdają sobie sprawę jak ważna jest lojalność klientów, której nie powinny
zakłócać akcje rabatowe konkurencji. W ostatnim czasie doświadczyliśmy ogromnego
wzrostu zainteresowania programami lojalnościowymi.

Jednym ze sposobów, w jaki firmy są w stanie stworzyć doświadczenie lojalnościowe
nowej generacji i osiągnąć długotrwałe uczucie przywiązania do marki, jest wykorzystanie
systemu nagród. W czasie pandemii wiele programów lojalnościowych umożliwiało 
ich członkom przekazywanie punktów na cele charytatywne. Tę samą filozofię można
zastosować po pandemii, przyznając klientom dodatkowe punkty za prowadzenie
sportowego stylu życia, treningi lub po prostu poprzez integrację aplikacji śledzącej,
takiej jak Strava. Jeśli chodzi o klientów, którzy są bardziej aktywni w Internecie, marki
mogą wykorzystywać pocztę pantoflową, organizując konkursy na hashtagi i komentarze
w mediach społecznościowych. 

Attila Kecsmar, Antavo 

Dobre doświadczenia to podstawa 
lojalizacji. Prawie połowa Polaków 
(42 proc.) daje markom tylko jedną szansę.
Tylko 13 proc. badanych jest skłonna dać
trzy lub więcej szans.

Ilustracja 14.

Wyniki badań konsumenckich – utrata zaufania 
do marki po złym doświadczeniu, wrzesień 2020 [%]

Po jednym

Po dwóch

Po trzech lub więcej

42%

45%

13%
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W okresie zmian wywołanych pandemią firmy musiały
przemyśleć w jaki sposób ich marka może stać się 
„przyja cielem”, który ich słucha, rozumie i odpowiada 
na ich nowe potrzeby.

W związku z tym, kluczowe działania podejmo wane
przez firmy w ramach lojalizacji klientów to przede
wszystkim: 

• Zbudowanie lojalności wśród nowych, nomadycznych,
konsumentów w zmieniających się warunkach
biznesowych;

• Utrzymanie stałych i lojalnych konsumentów, których
potrzeby nie mogły być w pełni realizowane ze względu 
na ograniczenia kanałowe i wyzwania operacyjne;

• Wykorzystanie programów lojalnościowych jako
niezmiernie istotnego kanału dialogu i budowy
zaangażowania.

Utrzymanie klientów będzie kluczowe w przyszłości. Nastąpi intensyfikacja konkurencji
między bankami w kanale online, co spowoduje wzrost kosztu akwizycji. 

Arkadiusz Zaremba, Used Cars (Carsmile)

Zdaje się, że na stałe zmieni się komunikacja wsparcia naszych klientów. Rynek będzie
dążył do lojalizacji obecnych klientów poprzez różnego rodzaju umowy partnerskie 
i inne narzędzia do budowania więzi z klientem. Dodatkowo widzimy, że wsparcia
szkoleniowe będą kluczowe ze względu na dwa główne powody. Po pierwsze fryzjerzy
muszą czuć się pewnie, używając naszych produktów. Po drugie w związku z rosnącym
rynkiem fryzjerzy chcą się dokształcać, edukować, rozwijać, aby prześcignąć swoją
konkurencję.

Marcin Bąk, Alfaparf

U nas występuje spora cykliczność zakupów. Naszym klientom prezentujemy raporty
kształtowania się ich aktywności zakupowej, a oni często w odpowiedzi przedstawiają
nam swoje plany, zapowiadając tym samym wzrost zakupów. Oprócz lojalizacji 
procesowej oferujemy szeroką gamę promocji, w tym ściśle dopasowanych do preferencji
zakupowych poszczególnych klientów.

Krzysztof Rogalny, TIM

Bardzo ważny w pierwszej fazie pandemii był dla klienta termin dostawy i możliwość
zwrotu. Wydłużyliśmy czas na zwrot i wzmocniliśmy dział obsługi klienta – chcieliśmy
aby klient nie odczuł, że jest pandemia, część pracowników może być na kwarantannie
a firmy logistyczne są bardziej obciążone.

Aneta Kazanowska, VRG

Podczas pierwszego lockdownu wprowadziliśmy szereg zmian w naszej aplikacji 
mobilnej. Ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów, zdecydowaliśmy się 
na wyłączenie wszystkich elementów, które wywoływały działania impulsowe. Dodatkowo
zmieniliśmy ton naszej aplikacji na bardziej poważny, żeby lepiej odzwierciedlić 
panujące warunki. Wprowadziliśmy również element edukacyjny w formie komiksu,
który pokazywał nowe reguły bezpieczeństwa – mycie rąk lub noszenie maseczek.

Michał Opacki, Żabka
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Wyzwania lojalności w czasach
nomadów

Nowa rzeczywistość była okresem próby dla relacji 
z najbardziej lojalnymi klientami. Ta grupa zwykle charakte -
ryzowała się ścieżkami wielokanałowymi oraz interakcją 
z marką wykraczającą poza czystą transakcyjność.
Przykładowymi obszarami, utrudnionymi przez regulacje,
było doradztwo ulubionych ekspertów (kosmetyki, odzież),
sampling i testowanie czy też inspiracja w sklepie stacjonarnym.
Dodatkowo, wyzwania operacyjne spowodowały dłuższe
czasy dostaw (szczególnie w przypadku artykułów 

spoży wczych) lub przejściowe ograniczenia w dostępności
asortymentu. Takie tło mogło i często stymulowało poszuki -
wania alternatywnych dostawców.

W odpowiedzi zaobserwowaliśmy szereg innowacji
skracających dystans wobec klientów. Dla najważniejszych 
z nich, firmy wprowadzały wirtualne spotkania lub sesje
doradcze. Pojawiła się priorytetyzacja komunikacyjna 
oraz szereg działań CX takich jak większa lub częstsza
możliwość rezerwacji terminów dostaw (handel spożywczy). 
W branżach B2B pojawiły się przykłady integracji procesowej,
digitalizujące współpracę i zastępujące rozwiązania analogowe.
To doskonały przykład lojalizacji poprzez zrozumienie potrzeb
i integrację procesową.

Należy pamiętać aby przy napływie nowych klientów utrzymywać jakość obsługi 
klientów, którzy są z nami od dawna. Trzeba obsługę tych klientów priorytetyzować 
i w ten sposób docenić ich lojalność. Dla nas było to ważne. Stworzyliśmy dedykowane
sloty dla zamówień dla stałych klientów. 

Jacek Palec, Frisco

Wprowadziliśmy “degustacje online” dla naszych najważniejszych klientów. Zapraszamy
ich na wirtualne spotkania, podczas których opowiadamy o naszych nowościach, 
podpowiadamy, jak degustować kawę i wspólnie przygotowujemy przepisy kawowe.
Klienci bardzo entuzjastycznie odebrali ten pomysł.

Joanna Nawrocka, Nespresso

Do tej pory marki były niechętne, bo traktowały kwestie szkoleniowe jako wartość 
dodaną, jednak pandemia COVID-19 to zmieniła. W momencie kiedy rozpoczęła się
pandemia mogliśmy zauważyć trend dzielenia się wiedzą poprzez różnego rodzaju
szkolenia online lub webinary. Zarówno producenci, jak i właściciele salonów zaczęli
budować swoją pozycję eksperta oraz zaufanie wśród klientów.

Marcin Bąk, Alfaparf

Wprowadzenie narzędzi wsparcia dla klientów (kreator kosztorysów) wspiera rozwój
sprzedaży i pozwala utrzymać bardziej efektywną i stałą komunikację z klientem.

Bartosz Pilch, SIG

Kontakt jest kierowany do odpowiedniego zespołu sprzedażowego a następnie
podtrzymywany, aby zbudować lojalność.

Krzysztof Rogalny, TIM
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Analityka kluczem do zrozumienia
potrzeb i motywacji klientów

Zaangażowanie i aktywacja wymagają przede wszystkim
dobrego zrozumienia klienta oraz kontekstu zakupowego. 
W praktyce działania sprowadzają się do mikrosegmentacji
uwzględniającej zarówno elementy transakcyjne jak i beha -
wioralne. Na poziomie zdefiniowanych mikro-segmentów
przypisywane są następnie informacje o charakterze
inspiracyjnym oraz specjalnie dostosowane portfolio ofert
wspierających aktywację.

Co szczególnie ważne, pandemia w istotny sposób zwię k -
szyła znaczenie zawartości inspiracyjnej z jednej strony
pozwalając firmom kompensować utracony window-shopping
przy jednoczesnym cennym inspirowaniu klientów.

Szczególnie istotne przykłady skutecznej inspiracji
obserwowaliśmy w branżach dotkniętych lockdownem.
Retailerzy sportowi podpowiadali rodzicom pomysły 
na aktywne spędzanie czasu poza sportami drużynowymi.
Handel spożywczy inspirował w obszarze domowych
wypieków oraz przechowywania zapasów. Kategoria 
„Dom i ogród” w istotny sposób skupiła się na urządzeniu
domowego miejsca do pracy lub szybkim remoncie
pozwalającym na lepsze życie w izolacji. W ten sposób
prowadzone akcje nie tylko budowały zaangażowanie 
i spotykały się z szeroką akceptacją klientów, lecz także 
w istotny sposób podpowiadały nowe kategorie zakupowe 
i zapewniały ich sprzedaż.

Mamy dużą liczbę lojalnych klientów posługujących się kartami stałego klienta, gdyż 
na rozwój programu lojalnościowego stawiamy od dłuższego czasu. Śledzimy dokonane
transakcje i widzimy, że klient jest w stanie kupić swój pierwszy garnitur na studniówkę,
a następnie wrócić do nas przy następnym zakupie nawet po kilku latach.

Błażej Tulwin, Recman

Analityka jest integralną częścią naszego biznesu. Decyzje, które podejmujemy, 
są często wynikiem algorytmu, który pomaga nam w rozumieniu potrzeb klientów 
i w decydowaniu, którą kategorię produktów powinniśmy bardziej promować, 
a którą mniej. To pozwola nam zwiększyć aktywność klienta.

Łukasz Dwulit, AliExpress

Jeżeli przyjrzymy się wszystkim programom lojalnościowym, to kluczem do sukcesu 
są doskonale zrozumiane potrzeby klienta, ale też elementy budzące emocje. 
Kluczowym jest stworzenie takiego systemu gratyfikacji, aby rozumiał emocje danego
użytkownika.

Tomasz Koźbiał, OTCF
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Lojalizacja to odpowiedzialność 
całej firmy

Zauważalna redefinicja kanałów działań marketingowych
zwróciła uwagę wielu działów organizacji w stronę programów
lojalnościowych. Podniosła świadomość ich znaczenia 
oraz ogromnego potencjału w budowie zaangażowania 
i utrzymania klientów. W przyszłości możemy spodziewać 
się szeregu zmian zmierzających do stałej poprawy
Customer Experience najważniejszych klientów oraz
dalszego rozwoju perso nali zacji jako kluczowego narzędzia
pozostawania istotnym w natłoku informacji.

COVID-19 przyspieszył decyzyjność w firmach 
w kontekście rozwoju narzędzi IT, upraszczania 
istniejących i wprowadzania nowych procesów 
do zdalnej obsługi klienta (np. rozwój aplikacji 
mobilnych, udostępnienie płatności online za przesyłkę,
odbiór w paczkomacie, zdalne potwierdzenie
tożsamości klienta). 

Marta Perwenis, T-Mobile

Główne wnioski:

• Skuteczne zaangażowanie klienta było jednym 
z największych wyzwań stojących przed firmami 
w czasach pandemii.

• Role budowy zaangażowania i inspiracji w znacznej
mierze wzięły na siebie programy i działania lojalnościowe,
które coraz częściej określamy mianem centrów
zaangażowania i aktywacji (customer engagement 
and activation hub).

• Lojalność najskuteczniej budowana jest przez wygodę,
wartość dodaną i nawyki, a nie zbieranie punktów 
i czyste działania cenowe. Dlatego też działania
lojalizujące sprowadzały się w znacznej mierze 
do usprawnień Customer Experience oraz dodatko -
wych doświadczeń.

• Lojalność dzisiejszych czasów wymaga personalizacji 
i przedstawiania konsumentom propozycji rzeczywiście
istotnych dla ich potrzeb – może to jednak oznaczać
inspiracje i sugestie rozwijające portfolio zakupowe
klienta.

• Niezbędną podstawą budowy skutecznych działań
aktywacyjnych jest analityka pozwalająca na mikro -
segmentację i budowę odpowiednich strategii i taktyk
na poziomie mikrosegmentów.

• Dodatkowym, bardzo skutecznym, modelem lojalizacji,
zwłaszcza na rynkach B2B jest integracja procesowa,
która ułatwia życie lub procesy biznesowe.

• Zarządzanie programem lojalnościowym, jako 
nowym kanałem kontaktu oraz budowy ruchu musi
również mieć odpowiednie umocowanie w organizacji 
– w przeciwnym przypadku gubi niezbędną
długoterminową perspektywę.



Nowy rytm
operacji

3.
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Pierwszy lockdown oznaczał szereg wyzwań operacyjnych
dla firm. Oczywistym wyzwaniem była organizacja pracy
zdalnej lub zorganizowanie jej w odpowiednich reżimach
sanitarnych. Szeroko omawialiśmy również wyzwania
związane z redefinicją kanałów sprzedaży i wszelkich działań
komunikacyjnych. Tu jednym tchem wymienia się także
obszary logistyczne i zarządzanie zapasami zgromadzonymi
w niejednokrotnie zamkniętych sklepach. Często spotykane
wyzwania operacyjne dotyczyły jednak także bardziej
ukrytych obszarów takich jak wydajność i rzeczywista
skalowalność systemów.

Kluczowym czynnikiem usprawniającym zarządzanie
kryzysem niewątpliwie była elastyczność. Firmy, które miały
dobrze rozwiniętą kulturę testowania oraz prototypowania
były w stanie szybko odpowiedzieć na zmieniające się
warunki biznesowe. Dodatkowo, na wielką skalę, rozpoczęła
się praca zdalna, która wymusiła pracę w mniejszych
zespołach stawiających czoła ogromnej ilości nowych
wyzwań. Dla firm zarządzanych w sposób kaskadowy lub
silosowy doświadczenia ostatnich miesięcy to swoista lekcja
agile’u, bezpośredniej współpracy oraz deformalizacji
procesów decyzyjnych. Bez wątpienia pandemia COVID-19
okazała się katalizatorem nie tylko zmian zachowań klientów
ale także obnażyła słabości organizacyjne wymuszając
szereg zmian niezbędnych do szybkiej adaptacji.

Polskie banki znów potwierdziły, że są czempionami technologicznymi w segmencie
B2C. Duże banki wprowadziły ciekawe rozwiązania związane z m.in. otwieraniem
rachunku na selfie w bardzo krótkim czasie. To pokazało, że wcześniej pracowały 
nad tymi projektami, a pandemia okazała się tylko katalizatorem do ich szybszego
wdrożenia na rynek. 

Arkadiusz Zaremba, Used Cars (Carsmile)

Dzięki naszemu hybrydowemu modelowi sprzedaży (e-commerce + sieć biur handlowych
w całej Polsce) byliśmy znacznie lepiej przygotowani na nadejście pandemii niż nasza
konkurencja, która w olbrzymiej większości dopiero musiała wdrożyć rozwiązania 
z zakresu e-handlu. Robiła to de facto na bieżąco, co przełożyło się na znacznie
mniejszą efektywność tych działań.

Krzysztof Rogalny, TIM

Firmy z naszej branży, które mają własne zakłady produkcyjne przestawiły się 
na produkcję tzw. „białych produktów" czyli różnego rodzaju odzieży ochronnej: masek,
fartuchów, czepków i innych. Praktycznie 3 dni po zamknięciu salonów stacjonarnych 
i wygaszeniu produkcji garniturów, zaczęliśmy szyć maseczki. Dzięki tej produkcji byliśmy
w stanie się utrzymać w okresie lockdownu, zapewniając sobie dostęp do gotówki. 
W krótkim czasie obsłużyliśmy bardzo dużo zamówień od firm i różnych instytucji.

Błażej Tulwin, Recman

Jeśli biznes nie będzie w stanie elastycznie zareagować na zmiany, to może stracić
klientów. Jeżeli będziemy się nadal okopywać w formalizmach, to tak naprawdę
rzeczywistość zmieni się 5 razy zanim cokolwiek wdrożymy.

Tomasz Koźbiał, OTCF



Musieliśmy podjąć szybkie działania, zwiększyć przepustowość i zoptymalizować 
efektywność pracy magazynu, aby sprostać oczekiwaniom klientów. W krytycznym
okresie lead time wynosił 10 dni roboczych, a polski klient jest w tym obszarze 
wymagający. Z tego względu znacznie wzrosła liczby pytań kierowanych do customer
service, satysfakcja klientów zaczęła spadać. Dzięki skróceniu czasu oczekiwania 
na przesyłkę ilość zapytań malała, a jednocześnie satysfakcja i doświadczenia klientów
były bardziej pozytywne. Obserwowaliśmy również większe oswojenie się nowych
klientów z e-commerce i lepsze zrozumienie procesów. Po drugiej stronie, zauważalne
jest, że coraz więcej osób wewnątrz organizacji zaczęło skupiać swoją uwagę 
na e-commerce. Pandemia spowodowała zwiększenie świadomości w firmach 
w obszarze handlu internetowego.

Karol Zych, Calzedonia

Wprowadzenie i rozwój e-commerce zmienia kulturę organizacji. Mamy większą 
akceptację do testowania nowych rozwiązań w filozofii scrum.

Bartosz Pilch, SIG

Aktualnie panuje powszechna zgoda wśród różnych organizacji na wprowadzanie
nowych rozwiązań nawet jeśli brakuje pewności iż się powiodą.

Piotr Zieliński, Amica
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Kultura testu, atmosfera zaufania 
i szybkie ścieżki decyzyjne

Wygrywa kultura testowania i prototypowania – brak
zgody na popełnianie błędów okazał się największym
wrogiem ewolucji. 

Kultura testu, dobra komunikacja wewnętrzna oraz ogólna
atmosfera zaufania przewijały się we wszystkich firmach,
które z pierwszego okresu pandemii wyszły obronną ręką.
Podczas wielu rozmów stawialiśmy tezę, że właśnie te cechy
organizacji były czynnikiem sukcesu, a wszelkie wprowadzane
zmiany strategiczne, taktyczne i operacyjne jedynie
konsekwencją właściwego DNA.

Praca zdalna wymusiła wprowadzenie bardziej płaskiego
modelu organizacyjnego oraz zadania typowo procesowe
zastąpiła często zarządzaniem projektowym metodą agile.
Pomimo trudnych początków, pozwoliło to na skrócenie
procesu decyzyjnego i poprawienie organizacji pracy, 
co przełożyło się na lepszą produktywność i tempo
wykonywania zadań. Niejednokrotnie spotykaliśmy się 

z zadaniami, które w standardowych warunkach
wymagałyby roku na wdrożenie – podczas pandemii
funkcjonujące MVP (ang. Minimum Viable Product) udawało
się jednak osiągnąć w ciągu 2-3 tygodni (nowe kanały
sprzedaży, logistyka, obsługa klienta, etc.).

Sformalizowane przedsiębiorstwa, które do tej pory wolały
ograniczać ryzyko i postrzegały eksperymentowanie jako
długi i niebezpieczny proces zaobserwowały zmianę 
w sposobie myślenia i wprowadziły eksperymentowanie 
oraz testowanie jako część typowych procesów. 

Po drugie, w reakcji na obostrzenia pandemiczne, firmy
zdecydowały się na wprowadzenie zdalnego lub hybrydowego
trybu pracy. Zmiana ta wymagała elastyczności wśród
pracowników oraz nauki utrzymania produktywności 
w nowych warunkach. Pokazała jednak szereg nowych
możliwości w zakresie efektywności, które z pewnością
zostaną z firmami na stałe.

Od początku pandemii postawiliśmy w całej organizacji na częstą, jasną 
i transparentną komunikację, co przełożyło się na wzrost zarówno motywacji 
do pracy, jak i efektywności prowadzonych działań.

Krzysztof Rogalny, TIM

Sytuacja pandemiczna wymogła przyspieszone działanie, ograniczyła cykl decyzyjny 
i spowodowała, że organizacja stała się bardziej agile.

Katarzyna Wyszyńska, Lagardere Duty Free

Pandemia potwierdziła prawdziwość przekonania, że dążenie do strefy komfortu 
to nieodpowiednia droga. Trzeba być przygotowanym na elastyczność, szybkie 
podejmowanie decyzji, multitasking, bo wszystko może się zmieniać z dnia na dzień.

Karol Zych, Calzedonia
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Firmy w zdecydowanej większości planują utrzymanie hybry -
dowego modelu pracy. W rezultacie, możemy zakładać
dalszą inwestycję w cyfrową komunikację i współpracę,
która usprawni procesy i poprawi przepływ informacji między
pracownikami. 

Ponadto, długo istotne będą jeszcze wyzwania związane 
z zarządzaniem zmianą oraz utrzymaniem kultury organi -
zacyjnej. Ta ostatnia, jest szczególnie trudna w budowie przy
dominującym kontakcie zdalnym i istotnym ograniczeniu 

kontaktów nieformalnych. Blisko roczna praktyka pokazała
szereg wyzwań w skutecznym onboardingu nowych
pracowników oraz w rozwoju kompetencji osób stawiających
pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej. Właśnie z tego
powodu, część firm planuje udoskonalenie procesów
rekrutacyjnych oraz szkoleniowych. Celem jest zbudowanie
odpowiedniego zestawu umiejętności wśród pracowników,
budowa relacji oraz przekazanie wartości. Niezbędnym
obszarem pracy działów HR stał się rozwój kompetencji, które
przygotowałyby pracowników na bycie bardziej elastycznym.

Call Center było działem, który jako pierwszy przeszedł na pracę zdalną i oni już 
nie wrócą do poprzedniej formuły pracy. Okazało się, że wygodniej i łatwiej można 
pracować z domu.

Jacek Palec, Frisco

Musimy co jakiś czas szkolić sprzedawców. Ze względu na pandemię COVID-19 
te szkolenia odbywają się tylko w formie online. Mamy do tego stworzoną specjalną
platformę z kursami, testami i możliwością transmisji webinarów. Znajdują się na niej 
interaktywne szkolenia, w których uczestnicy biorą udział i uczą się jak najefektywniej
sprzedać dany produkt. Webinary są prowadzone na żywo przez naszego trenera, 
a pytania na czacie uczestnicy zadają na bieżąco. Kursy i testy stanowią świetne 
uzupełnienie wiedzy na temat produktów Amica.

Piotr Zieliński, Amica

Praca zdalna stała się standardem już nie tylko w sektorze technologii i im dłużej
pracujemy zdalnie, tym więcej znajdujemy sposobów na bycie produktywnym w tej
formie pracy oraz zwyczajnie przyzwyczajamy się do niej i widzimy też ewidentne 
plusy tego modelu. Taki model jest opłacalny i dla pracownika i dla pracodawcy więc 
z pewnością będzie utrzymany również w większości przypadków po zakończeniu
pandemii – oczywiście w modelu hybrydowym, gdyż nawet najlepsza technologia 
nie jest w stanie zastąpić fizycznej interakcji... więc może jeden dzień w tygodniu 
z biura zamiast pięciu?

Andrzej Mizerkiewicz, RB

Budowanie kompetencji i odpowiedniego zestawu umiejętności pracowników 
jest kluczowe. Firmy powinny dążyć do rozwijania swoich pracowników w obszarach,
które pozwolą im być futureproof. Jednocześnie firmy powinny tworzyć odpowiednią
kulturę organizacyjną, która będzie wspierać swoich pracowników na każdym 
szczeblu hierarchii.

Michał Opacki, Żabka



Główne wnioski:

• Szybka dynamika zmian rynkowych wymusiła 
na firmach ogromną ilość działań adaptacyjnych 
i ewolucyjnych.

• Wspólnym mianownikiem wszystkich analizo -
wanych przedsiębiorstw, które wyszły obronną 
ręką z okresu pandemii była kultura testu.

• Kultura testu opiera się z jednej strony na atmo -
sferze dopuszczenia możliwości popełnienia 
błędu, o ile towarzyszy temu wyciągnięcie lekcji, 
a z drugiej strony na szeregu oddolnych inicjatyw
usprawniających proces sprzedaży.

• Kultura testu zakłada również podejmowanie
decyzji w oparciu o dane rynkowe i szybkie
prototypowanie rozwiązań.

• Praca zdalna, dodatkowo wymuszająca pracę 
w podgrupach, dodatkowo wzmocniła tego 
typu działania.

• Organizacje silosowe znacznie trudniej przechodziły
zawirowania, bez skutecznej możliwości szybkiej
relokacji zasobów, priorytetów oraz sprawdzenia 
w praktyce rozważanych kierunków działań.
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Ultrazwinna organizacja

Płaska struktura decyzyjna i szybkość podejmowania
decyzji okazały się kluczowe w pierwszych miesiącach
pandemii i zdefiniowały pozycję poszczególnych graczy
na rynku na kolejne miesiące. 

Dla wielu branż lockdown oznaczał załamanie łańcuchów
dostaw lub możliwości świadczenia usług w dotychczasowym
modelu. Był to moment prawdy dla procesów logistycznych
oraz efektywności funkcjonowania organizacji w intensywnie
zmieniającym się otoczeniu. 

Firmy przechodziły na model pracy zdalnej, reorganizowały
sposób obsługi klienta oraz wewnętrzną komunikację 
w firmie. W wielu przypadkach niezbędna okazała się relokacja
pracowników pomiędzy funkcjami (np. obsługa sklepu
zajmująca się kompletacją i wysyłką zamówień). Co ciekawe
w wielu firmach realizowane w okresie przedpandemicznym

projekty operacyjne, które rozpisane były na kilka miesięcy
udało się przyspieszyć i skrócić do kilku lub kilkunastu 
dni – głównie na skutek odejścia od dążenia do perfekcji 
na rzecz budowy i rozwijania MVP.

Funkcjonowanie w nowych warunkach dotyczyło przede
wszystkich przedsiębiorstw zmuszonych do zamknięcia
punktów sprzedaży stacjonarnej i jednocześnie doświad czo -
nych przez bezprecedensowy wzrost sprzedaży online.
Zarządzanie logistyką często było prowadzone manualnie 
z racji zmian w zakresie łańcuchów dostaw. Niektórzy
retailerzy rozpoczęli wysyłkę zamówień bezpośrednio ze
sklepów, która choć mniej efektywna, pozwalała zarządzać
poziomami zapasów lub szybciej uruchomić nowy kanał. 

Zwinność dla nas oznacza skrócenie ścieżek komunikacyjnych oraz szczery bardzo
szybki przepływ informacji. Jeśli mamy na podjęcie decyzji 3 godziny to nie mamy 
czasu na zbieranie i analizę danych, wysyłanie ankiet i planowanie. Wykonuję 6 telefonów
i rozumiem jaka jest sytuacja. Ponadto trzeba mieć zaszytą w DNA organizacji 
tolerancję na błędy i odpowiednią akceptację ryzyka.

Myśmy zawsze stawiali na bardzo elastyczną strukturę i to nam się bardzo opłaciło. 
W naszym biznesie strategia i technologia są bardzo powiązane. Byliśmy w stanie 
w 3 dni zbudować system składania zamówień. Wcześniej wydawało się, że zajmie nam
to 3 miesiące. To właśnie ta zwinność decyduje głównie o przewadze konkurencyjnej.

Jacek Palec, Frisco

Trzy główne czynniki organizacyjne, które pomogły przetrwać pandemię to: digitalowe
podejście do rozwiązywania problemów, elastyczność organizacji oraz szybki dostęp
do osób decyzyjnych. Niektóre banki przeniosły swoje operacje w 3 dni w tryb 
home-office, inne potrzebowały na to 3 tygodni.

Arkadiusz Zaremba, Used Cars (Carsmile)
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Doświadczenia ostatnich miesięcy pozwalają na zdefinio -
wanie nowych cech w zakresie agile. Dotychczas pojęcie
zwinności skupiało się na dostosowaniu się organizacji 
do zmienia jących się trendów rynkowych, otoczenia
makroekonomicznego czy działań konkurencji. Odporność
organizacji na szoki podażowo-popytowe bądź zrywanie
łańcuchów dostaw nie była w centrum uwagi. W uprzywi le -
jowanej pozycji znalazły się te firmy, które posiadały
rozbudowaną infrastrukturę umożliwiającą pracę zdalną, 
a także były organizacjami młodymi w fazie intensywnego
wzrostu. Były dzięki temu w stanie szybciej zreorganizować
swoje operacje, a także zapewnić efektywną komunikację
pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Potwierdziła 
się również istotność zapewnienia maksymalnie płaskiej
struktury decyzyjnej oraz krótkie ścieżki raportowania. 

Aby sprostać oczekiwaniom klientów i poradzić sobie z dużą liczbą zamówień, pracownicy
offline wspierali kanał online w obszarze logistyki i obsługi klienta. Podczas lockdownu
znacznie zwiększyliśmy również swoją powierzchnię magazynową.

Karol Zych, Calzedonia

Funkcjonujemy w hybrydowym modelu i dzielimy fulfillment per specyficzne potrzeby
skoncentrowane na ofercie. Inne miejsce jest przeznaczone do magazynowania 
wolnorotujących produktów, a inne dla bestsellerów. Inaczej definiujemy fulfillment 
dla produktów, z którym dopiero eksperymentujemy, a jeszcze inaczej dla tych które 
są najwyższą półką cenową.

Marek Dorsz, OBI

Bardzo szybko zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu kompletowania 
zamówień w salonach. Wdrożyliśmy pracowników powracających z postojowego 
w proces kompletacji i dzięki temu udało nam się z powodzeniem realizować ten 
projekt jeszcze w trakcie pierwszego lockdownu.

Leszek Kankowski, LPP

Bycie elastyczną organizacją to umiejętność nieprzywiązywania się do konkretnych
systemów i technologii. Należy mieć odwagę, aby w pewnym momencie zrezygnować
z dalszego usprawniania tego samego i wdrożyć zupełnie inny system. Perfekcjonizm
paradoksalnie może skutkować skostnieniem organizacji i spowolnieniem procesów.

Jacek Palec, Frisco

Główne wnioski:

• Ultrazwinna organizacja opiera się o ideę kultury
testu, jednocześnie zakładając spłaszczanie
struktur i skrócenie ścieżek decyzyjnych.

• Zwinność procesów wspierających łańcuch wartości
(takich jak np. supply chain) okazała się kluczem 
do szybkiego przeskalowania działań.
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Widać, że wiele marek które wcześniej nie przeznaczały dużych nakładów na e-commerce,
zaczęło coraz aktywniej stawiać na rozwój tej części organizacji.

Piotr Zieliński, Amica

E-commerce w OBI jest bardzo młodą organizacją, dołączając do firmy mieliśmy 2 osoby
na pokładzie, a dzisiaj to kilkudziesięcioosobowy zespół, który jest bardzo rozproszony.
Tak dynamiczny rozrost nie byłby możliwy bez wpływu pandemii na nasze wolumeny.

Marek Dorsz, OBI

Pandemia COVID-19 jest niewątpliwie katalizatorem rozwiązań cyfrowych. Przed 
pandemią e-commerce był niżej na liście naszych priorytetów, natomiast, ze względu
na COVID-19 zmieniliśmy priorytety biznesowe i w marcu rozpoczęliśmy pierwsze 
pilotaże e-commercowe. Teraz możemy się pochwalić wprowadzeniem największej
ogólnopolskiej sieci usługi Click & Collect.

Michał Opacki, Żabka

Przed pandemią udział e-commerce wynosił około 11%, dziś stanowi już 18%, jednak
w okresach szczytowych sięgał nawet 40%.

Leszek Kankowski, LPP

Digital w strukturach

Pandemia COVID-19 pokazała, że kanał online jest
koniecznością i kierunkiem rozwoju, który może
przejmować znaczenie strategiczne w przypadku szoków
w kanałach stacjonarnych. 

Dla wielu firm e-commerce okazał się niezbędnym etapem 
w rozwoju organizacji. Pandemia COVID-19 okazała się
silnym katalizatorem zmian technologicznych i stworzyła
idealne warunki dla rozwoju e-commerce ze względu na
znaczący napływ nowych konsumentów. Jednocześnie 
firmy chcące nadążyć ze zmianami musiały również
przekształcić się organizacyjnie. 

Niezależnie od zaawansowania kanału online w strukturach
organizacyjnych, firmy zmieniły swoją percepcję dotyczącą
znaczenia i przyszłej roli e-commerce. Zaczęły pojawiać 
się także pytania o zasadność utrzymywania, często
występujących, osobnych zespołów marketingowych oraz
wspierających pozostałe procesy komercyjne (asortyment,
ceny, promocje). Przy pełnej świadomości różnic kompe -
tencyjnych wymaganych do zarządzania każdym z kanałów
obserwujemy bardziej zbilansowane podejście do alokacji
zasobów oraz dążenie do pełnej integracji.
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W przyszłości możemy spodziewać się dalszego rozwoju
kanału online oraz jego znaczenia w strukturach
organizacyjnych. Wierzący w siłę rozwiązań cyfrowych, 
w okresie pandemii, utwierdzili się w słuszności tej tezy.
Niedowierzający, przekonali się o tym, że w dzisiejszych
czasach sprawny kanał sprzedaży jest koniecznością. 
Co również ważne, powinien być jednym z ważniejszych
filarów rozwoju firm. Kluczową lekcją, będzie jednak
konieczność pełnej integracji strategicznej i procesowej. 
Tak, alby koncepcja omnichannel stała się kulturą firmy 
nie tylko na poziomie interakcji z klientem.

E-commerce uelastycznia strukturę organizacyjną i jest motorem automatyzacji 
i digitalizacji całej organizacji.

Bartosz Pich, SIG

Strategia naszej firmy opiera się na dynamicznym rozwoju e-commerce i koronawirus
niewiele w tej kwestii zmienił, bowiem jeszcze przed wybuchem pandemii mieliśmy 
zaplanowane wprowadzenie wielu elementów usprawniających ten kanał.

Krzysztof Rogalny, TIM

Główne wnioski:

• Pandemia COVID-19 była katalizatorem rozwiązań
cyfrowych i spowodowała szybką priorytetyzację
kanału online w strukturach organizacji. 

• Kanały cyfrowe zyskały miano strategicznych
kierunków rozwoju co w adekwatny sposób 
zostało odzwierciedlone w przyszłych planach
inwestycyjnych.
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Metodologia i źródła

Raport przygotował zespół Strategy & Operations
PwC Polska oraz eksperci z Digital Experts Club.
Przeprowadziliśmy 26 wywiadów z liderami 
e-commercowymi z czterech sektorów: handel
detaliczny, produkcja towarów konsumpcyjnych, 
bankowość oraz usługi. 

Podczas wywiadów koncentrowaliśmy się na ogólnej
zmianie w sposobie myślenia, a nie na różnicach
pomiędzy poszczególnymi branżami. Dzięki temu
udało nam się uzyskać holistyczny obraz zmian, które
nastąpiły podczas pandemii. 

W badaniu wzięli udział następujący eksperci handlu cyfrowego:

Marcin Bąk

Marketing and Trade Marketing Manager
Alfaparf

Stanisław Bręczewski

Digital Strategy Consultant
Digital Experts Club

Marek Dorsz

E-commerce Manager
OBI

Łukasz Dwulit

Head of Strategic Growth and Partnership
AliExpress

Kamil Jodełko

E-commerce Project Manager
Sephora

Leszek Kankowski

E-commerce Software Manager
LPP

Aneta Kazanowska

E-commerce Director
VRG

Tomasz Koźbiał

E-commerce Director
OTCF

Tomasz Lis

Co-founder
Digital Experts Club

Andrzej Mizerkiewicz

Head of Digital Tech
RB

Joanna Nawrocka

E-Commerce Manager
Nespresso

Michał Opacki

Dyrektor Inkubatora Biznesu
Żabka

Jacek Palec

Chief Executive Officer
Frisco

Marta Perwenis

Head of E-Commerce
T-Mobile

Bartosz Pilch

E-commerce and Marketing Director
SIG

Krzysztof Rogalny

Head of Development and Technology
TIM
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Tomasz Rychlik

IT and Innovation Director
Vision Express

Małgorzata Sosulska

Data Analyst
Ceneo.pl

Błażej Tulwin

Director of E-commerce
Recman

Katarzyna Wyszyńska

E-commerce Manager
Lagardere Duty Free

Arkadiusz Zaremba

Managing Director
Used Cars (Carsmile)

Piotr Ziarek

Head of Digital and E-commerce
Canpol

Piotr Zieliński

Deputy Director of Sales Digitalisation Department
Amica

Karol Zych

E-commerce Manager
Calzedonia

Mikołaj Zygmański

Co-founder
Digital Experts Club

Raport uwzględnia również trzy badania realizowane przez PwC:

1. „Nowy obraz polskiego konsumenta. Postawy i zachowania Polaków w obliczu pandemii koronawirusa” 
– badanie opinii publicznej przeprowadzone przez firmę badawczą IPSOS Polska na zlecenie PwC Polska.
Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 
1000 Polaków w terminie od 19 do 24 sierpnia 2020 r. 

2. „Polski e-konsument w dobie pandemii” – badanie opinii publicznej przeprowadzone przez firmę badawczą
Difference Market Research na zlecenie PwC Polska. Badanie miało formę ankiety online (CAWI) 
i przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 947 Polaków w terminie od 21 do 27 stycznia 2021 r. 

3. Badanie przeprowadzone dla PwC Polska na panelu Ariadna w terminie od 19 do 22 marca 2021 r. 
Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1085 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji 
w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.
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O autorach raportu

PwC Strategy & Operations

Maciej Kroenke

Partner PwC Polska, Lider zespołu Revenue Management 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Odpowiada za doradztwo strategiczne w zakresie transformacji cyfrowych, strategii
cenowych, customer experience oraz lojalności klientów. Posiada bogate doświadczenie 
w zarządzaniu stroną przychodową i rozwoju strategii nakierowanych na konsumenta 
w oparciu o zaawansowaną analitykę. Doradzał czołowym polskim i międzynarodowym 
firmom działającym w sektorze B2C i B2B. Praktyk, z bogatym doświadczeniem zdobytym
jako interim manager odpowiadający za monetyzację. Występuje na wielu konferencjach, 
jest także autorem licznych publikacji w zakresie revenue management.

Marek Steinhoff-Traczewski

Senior Associate

Od ponad czterech lat związany z doradztwem strategicznym głównie dla klientów 
z branży Retail i FMCG. Specjalizuje się w projektowaniu i optymalizacji programów 
lojalnościowych, strategii formatu oraz doradztwem dla funduszy Private Equity. 

Aleksander Tzanov

Senior Associate

Ma ponad trzyletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym, wspiera klientów 
w obszarach tworzenia strategii korporacyjnych, strategii wejścia na rynek, rozwiązań
cyfrowych oraz lojalności klientów. Ściśle współpracuje z wiodącymi detalistami, 
producentami oraz funduszami Private Equity.

Monika Motyczyńska

Ewelina Służalska 

Zespół redakcyjny



Digital Experts Club

Digital Experts Club to społeczność zrzeszająca ponad 100 ekspertów z branż o różnym DNA, którzy mogą
dzielić się ze sobą swoim doświadczeniem, wiedzą, a także inspirować się nawzajem. Członkowie klubu mają
możliwość uczestniczenia w wydarzeniach branżowych, podczas których w kameralnej atmosferze mogą 
poznać bliskie im zagadnienia z różnych perspektyw. W ramach Digital Experts Club działa też blog, który
dedykowany jest zarówno dla laików, jak i weteranów branży digital, a publikowane tam między innymi wywiady
z ekspertami e-commerce dostarczają cennych wskazówek i porad w obszarze handlu cyfrowego. 


