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1. ZAMÓWIENIE 

1.1 RECENZJE KONSUMENTÓW 

ABSTRAKT 

Zaufanie potencjalnego klienta do produktu, którego zakup rozważa, jest niezwykle ważne, co sprawia, że 
opinie konsumentów są kluczową częścią procesu zamawiania. W szczególności w Internecie, ponieważ 
oglądanie lub wypróbowywanie produktu przez konsumenta jest na ogół niemożliwe. Badania wskazują, 
że zdecydowana większość konsumentów zwraca uwagę i przywiązuje wagę do recenzji internetowych. 
 
Dlatego też internetowe recenzje konsumenckie stały się bardzo powszechne. Tym ważniejsze jest, aby 
MŚP dysponowały dobrze zorganizowanym i zarządzanym instrumentem recenzji dla konsumentów. 
 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Istnieje wiele powodów, dla których warto wdrażać narzędzie do recenzowania na swojej stronie 
internetowej, oraz wiele sposobów, aby to zrobić. Statystyki sugerują, że aż 90% klientów czyta recenzje 
online przed wizytą w sklepie, a prawie tyle samo osób ufa tym recenzjom, co osobistym 
rekomendacjom. Nie jest, więc zaskoczeniem, że Twoja firma lub produkty posiadające pozytywne 
recenzje mogą być ważnym czynnikiem dla klientów dokonujących zakupów. Badania pokazują, że 
konsumenci częściej odwiedzają Twoją firmę, ufają jej i wydają w niej więcej, jeśli jest dobrze oceniana. 
Nawet negatywne opinie mogą odgrywać ważną rolę w zwiększaniu sprzedaży i zaufania! Internet stał się 
miejscem, gdzie prawie wszystkie informacje są poddawane próbie oceny, więc sporadyczne 
ambiwalentne lub słabe recenzje, (choć nie chcesz wielu z nich) mogą uspokoić odwiedzających, że 
recenzje, które czytają są prawdziwe.  
 
Nawet poza sprzedażą, wdrażanie recenzji konsumenckich pozwala na uzyskanie cennych informacji 
zwrotnych na temat Twojej firmy i produktów, a także ma potencjał, aby podnieść wyniki w 
wyszukiwarkach, takich jak Google. 
 
Wdrożenie systemu recenzji konsumenckich dla Twoich produktów nie jest procesem strasznie 
skomplikowanym - na początek, zanim jeszcze spojrzysz na swoją własną stronę internetową, upewnij 
się, że Twoja firma jest obecna na stronach internetowych osób trzecich, gdzie konsumenci mogą 
dokonać recenzji produktów i firm z Twojej branży. Dla własnego sklepu internetowego, większość 
platform e-commerce posiada funkcję recenzji konsumenckich, która może być dość łatwo włączona, 
choć warto również zastanowić się, jak najlepiej zachęcić klientów do pozostawienia opinii. Wymaga to 
jedynie niewielkiej konfiguracji, np. czy nad komentarzami będzie miał kontrolę moderator.  

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 
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CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mało czasu potrzeba, aby wbudować opcję recenzji na stronie internetowej, 
a zwykle nie ma żadnych dodatkowych kosztów poza istniejącymi kosztami utrzymania sieci/strony. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Jak wspomniano powyżej, pozytywne konsekwencje tego działania mogą bardzo szybko stać się jasne: 
większe zaufanie konsumentów do Twoich produktów i ogólnie do Twojej marki, co z kolei zwiększa 
prawdopodobieństwo, że będą oni kupować Twoje produkty. Pisane recenzje konsumenckie - nawet te 
negatywne - mogą również prowadzić do lepszej optymalizacji wyszukiwarek. 
 
Ale druga strona jest taka, że otwarcie produktów na recenzje oznacza również możliwość otrzymania 
negatywnych komentarzy. Podczas gdy negatywne opinie w małych ilościach mogą sprawić, że Twoje 
opinie staną się bardziej realistyczne i wiarygodne, zbyt wiele negatywnych komentarzy może zniechęcić 
potencjalnych konsumentów do wyboru Twojego produktu i powstrzymać ich od zakupu z Twojego 
sklepu. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Korzyści z tego działania będą częściowo zależały od ilości i dobrych wyników w wyszukiwarce. Oczekuj, 
na przykład, lepszej optymalizacji wyszukiwarek, jeśli masz w ostatnim czasie więcej recenzji. Podobnie, 
badania sugerują, że klienci prawdopodobnie wydadzą 31% więcej na zakupy w sklepie ocenionym, jako 
„doskonały”, więc wskaźnik pozytywnych opinii będzie miał wpływ na sprzedaż i przychody. 

KOMPETENCJE ICT 

Podstawowe 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2018/09/13/online-user-reviews-new-
business-strategy/#15c49db74b0d 
 
https://www.invespcro.com/blog/the-importance-of-online-customer-reviews-
infographic/ 
 
https://ecommerceguide.com/guides/customer-reviews/ 
 

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2018/09/13/online-user-reviews-new-business-strategy/#15c49db74b0d
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2018/09/13/online-user-reviews-new-business-strategy/#15c49db74b0d
https://www.invespcro.com/blog/the-importance-of-online-customer-reviews-infographic/
https://www.invespcro.com/blog/the-importance-of-online-customer-reviews-infographic/
https://ecommerceguide.com/guides/customer-reviews/


 
 

 

2018-1-UK01-KA205-047672 

https://www.impactbnd.com/blog/customer-reviews-improving-your-sales 
https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-
to-use-them/ 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://coschedule.com/blog/customer-review-examples/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

W handlu transgranicznym ważne jest, aby wziąć pod uwagę wymogi językowe krajów, do których 
eksportuje się towary, oraz aby móc w razie potrzeby tłumaczyć komentarze pozostawione w różnych 
językach. 

 

1.2 WŁAŚCIWOŚCI KOSZYKA 

ABSTRAKT 

Oprogramowanie do integracji koszyka zakupowych na stronie internetowej stanowi centralną część 
procesu zamawiania online, dlatego też dla firm kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że ich funkcja 
koszyka jest efektywna, przyjazna dla użytkownika i wyposażona we wszystkie niezbędne funkcje. Klienci 
powinni mieć możliwość złożenia zamówienia na wiele artykułów jednocześnie przy minimalnym 
wysiłku, a także modyfikowania lub anulowania zamówień, jeśli to konieczne. 
 
Z punktu widzenia biznesu koszyk zakupowy posiada również szereg zalet, w tym umożliwia łatwiejsze 
zarządzanie danymi i ich analizą oraz bezpieczniejsze płatności. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Posiadanie odpowiedniego koszyka online jest kluczową cechą każdej firmy, a przy jego wyborze należy 
wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników. Korzyści z dobrze dobranego koszyka są wielorakie: dla 
klienta zapewnia on prosty, łatwy, bezpieczny sposób przeglądania i płacenia za towar; dla Ciebie oferuje 
większą satysfakcję klienta, bezpieczniejsze płatności oraz lepsze dane i zarządzanie klientami. 
 
Istnieje szeroki wybór wtyczek do wdrożenia koszyka zakupowego, w zależności od tego, czego szukasz. 
Kiedy dokonujesz tego wyboru, ważne jest, aby rozważyć: 

• Bezpieczeństwo - dla ochrony Twoich klientów i Twojej wiarygodności ważne jest, aby płatności i 
dane były bezpieczne. Należy sprawdzić środki bezpieczeństwa wtyczek, takie jak certyfikat SSL.  

• Kompatybilność - z resztą strony internetowej, a w szczególności z systemem, z którego 
korzystasz do płatności. 

• Przyjazność dla użytkownika - powinna obejmować łatwość nawigacji i użytkowania, a także 
prostotę prezentacji, np. automatyczne obliczanie cen, w tym opłat i rabatów. 

• Zgodność walutową i językową. 

• Dostosowanie do telefonu komórkowego - dla klientów coraz ważniejsza będzie możliwość 
dokonywania zakupów z użyciem telefonu, więc upewnij się, że Twój koszyk jest kompatybilny! 

 
Po dokonaniu wyboru i wdrożeniu narzędzia, zastanów się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zalety 
koszyka zakupowego, np. jak wykorzystać dane, które zbierasz za pośrednictwem koszyka. Na przykład, 

https://www.impactbnd.com/blog/customer-reviews-improving-your-sales
https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-use-them/
https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-use-them/
https://coschedule.com/blog/customer-review-examples/
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znajomość historii zakupów danego użytkownika może pomóc w ukierunkowaniu przy kolejnych 
wizytach na stronie, proponując mu podobne produkty do tych, które poprzednim razem zakupił. 

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Popularne metody płatności. 
Płatności transgranicznej sprzedaży 
Względy bezpieczeństwa 
Informacje nt. ceł, przepisów oraz ukrytych kosztach. 
Płatności poprzez urządzenia mobilne. 
e-Portfel. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Jedyny czas potrzebny na to działanie to czas potrzebny na podjęcie decyzji, którą wtyczkę lub 
rozwiązanie należy wybrać. Koszty są na ogół minimalne, w szczególności zależą od wszelkich opłat lub 
prowizji, które mogą być wymagane przez wtyczkę płatności. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Korzyści z ustawienia koszyka na stronie internetowej, na ogół znacznie przeważają nad wadami. 
Pozytywnym aspektem jest przede wszystkim to, że posiadanie tego systemu pozwala na znacznie 
łatwiejsze zakupy i płacenie klientów, a tym samym prawdopodobnie wyższą sprzedaż. Dobrze dobrany i 
skonfigurowany koszyk zwiększy również zadowolenie klientów, sprawi, że Twój system płatności będzie 
bezpieczniejszy, a Ty będziesz miał łatwiejszy dostęp do dokładniejszych danych klientów. 
 
Jeśli jednak system koszyka został źle wybrany, może to prowadzić do niekompatybilności z innymi 
częściami Twojej strony internetowej, ograniczonymi możliwościami płatności i frustrujących 
doświadczeń użytkownika. Wszystko to może prowadzić do tego, że klienci pójdą do konkurencji, 
porzucą swoje koszyki zakupowe i nie wrócą, gdy dokonają zakupu gdzie indziej.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Korzyści z koszyka zakupowego na Twojej stronie internetowej, jeśli zostanie on prawidłowo wdrożony, 
ujawnią się niemal natychmiast. Będzie to oczywiście obejmowało możliwość dokonywania zakupów 
przez klientów, a tym samym zwiększenie sprzedaży, a także odpowiednie zwiększenie ilości danych do 
wykorzystania w reklamie ukierunkowanej.  

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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Podstawowa 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.practicalecommerce.com/cart_intro  
 
https://www.practicalecommerce.com/10-Essential-Shopping-Cart-Features 
 
https://www.skubana.com/e-commerce-shopping-cart-solution-features/ 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://startbloggingonline.com/add-shopping-cart-website/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Jak zawsze ważne jest, aby funkcje te były dostępne w odpowiednich językach krajów, do których masz 
nadzieję eksportować, a w odniesieniu do płatności, aby funkcja ta była dostępna w niezbędnych 
walutach. 

 

1.3 ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE 

ABSTRAKT 

Posiadanie funkcji wyszukiwania na swojej stronie internetowej jest w dzisiejszych czasach 
koniecznością. Funkcja ta pozwala użytkownikom i potencjalnym klientom na łatwiejsze i bardziej 
bezpośrednie wyszukiwanie na stronie internetowej firmy oraz produktów, których szukali. Często jest to 
dla nich o wiele łatwiejsze niż ręczne przeszukiwanie strony internetowej i ma dodatkowy bonus w 
postaci dostarczenia danej firmie użytecznych danych.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Na pozór, wdrożenie funkcji wyszukiwania na Twojej stronie internetowej może wydawać się prostą 
operacją, ale jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze sposobu wdrożenia 
funkcji wyszukiwania. Względy te obejmują jego kompatybilność z technologią mobilną, korzystanie z 
funkcji automatycznego uzupełniania, zdolności do osiągania odpowiednich wyników oraz zdolności do 
przyjmowania różnych rodzajów treści. Tak, więc, na przykład, autouzupełnianie będzie 
prawdopodobnie zwiększało liczbę wyszukiwani dzięki poprawnej pisowni i co za tym idzie konwersje. 
Dokładne i odpowiednie wyszukiwanie może zwiększyć zadowolenie klienta i ponownie zwiększyć 
konwersje, a posiadanie wyszukiwania, które będzie wyświetlać wyniki, którymi są nie tylko produkty, 

https://www.practicalecommerce.com/cart_intro
https://www.practicalecommerce.com/10-Essential-Shopping-Cart-Features
https://www.skubana.com/e-commerce-shopping-cart-solution-features/
https://startbloggingonline.com/add-shopping-cart-website/
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ale także filmy, recenzje, posty na blogu lub obrazy, zapewnia klientom i odwiedzającym znacznie 
bogatsze i pełniejsze doświadczenie przeglądania. 
 
W połączeniu z tymi wszystkimi rozważaniami, ważne jest również, abyś mógł skorzystać z funkcji 
wyszukiwania w celu przeprowadzenia analizy i poprawy zarówno jej, jak i Twojej strony. Na przykład, 
analizując i porównując udane i nieudane wyszukiwania, można dowiedzieć się, gdzie występują 
problemy ze słowami kluczowymi, jakie produkty są najbardziej kojarzone z Twoją marką, a potencjalnie 
nawet jak i dlaczego klienci znajdują i kupują określone produkty.  
 
Istnieje wiele sposobów na wdrożenie funkcji wyszukiwania na Twojej stronie internetowej, od 
wykorzystania wyszukiwarki Google do funkcji wyszukiwania powiązanej z systemem zarządzania 
treścią, którego używasz do prowadzenia swojej strony internetowej. Mają one różne zalety i wady w 
zależności od nakładu pracy, wiedzy i wymaganego wysiłku, kosztów, wydajności i zdolności 
adaptacyjnych: korzystanie z wyszukiwarki osób trzecich lub Google, na przykład, jest łatwe i wymaga 
niewielkiej wiedzy, ale jest mniej konfigurowalne i może być dużym kosztem; z drugiej strony pisanie 
skryptu do wyszukiwania nic nie kosztuje i może być łatwo napisane zgodnie z potrzebami, ale wymaga 
wiedzy, jak napisać niezbędny skrypt i może przynieść szybkie korzyści, w zależności od tego, jak go 
wdrożysz do narzędzie.  

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Wykorzystanie analizy rynku i danych. 
Profilowanie klientów. 
SEO i techniki promocyjne. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

O ile sam nie napiszesz skryptu do funkcji wyszukiwania, wdrożenie go na ogół zajmuje bardzo mało 
czasu, chociaż większe serwisy wyszukiwania, takie jak Google, mogą pobierać opłaty za korzystanie z ich 
usług.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Potencjalne korzyści z wdrożenia funkcji wyszukiwania na Twojej stronie internetowej zależą od tego, jak 
lub jakie wyszukiwanie wybrałeś do wdrożenia. Ogólnie rzecz biorąc, dobre wyszukiwanie doprowadzi do 
zwiększenia współczynnika konwersji, większego zadowolenia klienta i bardziej użytecznych danych, ale 
źle dobrane lub wdrożone wyszukiwanie może prowadzić do frustracji klienta i porzucenia koszyka lub 
nawet strony internetowej.   
 
W zależności od konkretnego rozwiązania, które wybierzesz, wady mogą obejmować powolne 
wyszukiwanie, wysoki poziom wysiłku w konfiguracji i utrzymaniu, lub funkcję wyszukiwania, która 
słabo pasuje do reszty strony.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Korzyści z udanego wdrożenia funkcji wyszukiwania mogą obejmować zwiększone współczynniki 
konwersji, większe zadowolenie klientów i znacznie więcej danych o zachowaniach względem 
przeglądania stron internetowych. 
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KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana  

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

https://econsultancy.com/five-critical-features-of-site-search/ 
 
https://financesonline.com/site-search/ 
 
https://www.lifewire.com/searching-your-site-3466200 
 
https://internet.com/website-building/how-to-add-a-search-box-to-your-website/ 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://blog.resellerclub.com/how-to-create-a-search-box-for-your-website/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Ważne jest, aby język i słowa kluczowe były dostosowane do krajów, do których starasz się sprzedawać. 

 

1.4 PROPOZYCJE PRODUKTÓW 

ABSTRAKT 

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi w biznesie online są propozycje produktów. Ta funkcja analizuje 
produkty, które klient kupił lub oglądał, i wykorzystuje te informacje do zaproponowania mu podobnych 
lub uzupełniających się produktów. Dla klientów, którzy są nowi na stronie internetowej firmy, mogą być 
przedstawione bardziej ogólne sugestie, takie jak pozycje, które są aktualnie w promocji lub część oferty 
sprzedaży. Badania wskazują na to, że to narzędzie ma potencjał do znacznego zwiększenia 
współczynników konwersji, rozmiarów koszyka, a co za tym idzie, przychodów, gdy jest prawidłowo 

https://econsultancy.com/five-critical-features-of-site-search/
https://financesonline.com/site-search/
https://www.lifewire.com/searching-your-site-3466200
https://internet.com/website-building/how-to-add-a-search-box-to-your-website/
https://blog.resellerclub.com/how-to-create-a-search-box-for-your-website/
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wykorzystywane. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Istnieje wiele sposobów, w jaki sugestie dotyczące produktów mogą być realizowane na stronie 
internetowej. Na przykład umieszczanie propozycji produktów na stronie głównej, gdzie nie będziesz 
miał żadnych danych na temat preferencji nowych odwiedzających, to zupełnie inna perspektywa niż 
umieszczanie ich na stronie produktu, gdzie możesz sugerować produkty podobne do tych, które 
odwiedzający obecnie ogląda. Pierwsza opcja będzie w wielu przypadkach ogólna - pokazując nowym 
użytkownikom swoje najbardziej popularne produkty, lub te, które są w sprzedaży lub na promocji, 
podczas gdy druga pozwala sugerować produkty odwiedzającym witrynę, przyczyniając się do zdobycia 
ich zaufania, ponieważ pokazujesz im to, czego szukają. Trzecim przykładem na to, w jaki sposób można 
realizować propozycje produktów, jest korzystanie z koszyka potencjalnego klienta, czyi pokazywanie 
produktów w oparciu o to, co jest obecnie w jego koszyku, lub jakie przedmioty i kategorie są dla klienta 
interesujące. Może to przybrać formę polecania podobnych przedmiotów, do tych, które znajdują się w 
koszyku, również przedmiotów, które kupili inni podobni do nich konsumenci, lub oferowania 
akcesoriów (np. myszki klientowi, który ma zamiar kupić laptopa). 
 
Propozycje produktów są również często wykorzystywane w mailach do konsumentów i użytkowników, a 
nawet na 404 stronach i w trakcie nieudanych poszukiwań w sieci, aby zapobiec opuszczeniu witryny 
przez te osoby, przyciągając ich z powrotem do strony z produktami. Wszystkie te opcje wymagają 
różnych poziomów danych o użytkownikach, różnych poziomów organizacji i kategoryzacji produktów 
oraz różnych poziomów wysiłku włożonego w ich wdrożenie. Dlatego ważne jest, aby Twoje produkty 
były przypisane do odpowiednich słów kluczowych i kategorii oraz aby przy wdrażaniu silnika 
rekomendacji produktów uwzględnić wszystkie odpowiednie przepisy dotyczące danych i prywatności.  
 
Narzędzia sugestii produktowych można znaleźć za pośrednictwem systemu zarządzania treścią, a przy 
odpowiedniej organizacji mogą one prowadzić do zwiększenia przychodów, wskaźników konwersji, 
zadowolenia klientów i wielkości zakupów. 

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Retargeting. 
Personalizacja klienta. 
Profilowanie klientów. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Uporządkowanie produktów i przygotowanie ich w pełni tak, aby sugestie dotyczące produktów były 
odpowiednie i skuteczne, może zająć trochę czasu i wysiłku, ale koszty nie są na ogół wysokie, jeśli są 
jakiekolwiek.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywne korzyści z funkcji rekomendowania produktów generalnie przeważają nad negatywnymi - jak 
wspomniano powyżej, jest to rozwiązanie elastyczne, które można wdrażać na wiele różnych sposobów. 
Badania pokazują, że jeśli zostaną wdrożone prawidłowo, mogą one znacząco poprawić szereg 
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kluczowych wskaźników dla przedsiębiorstw, a w rzeczywistości generacje cyfrowe uważają takie sugestie 
raczej za oczywistość, niż dodatkową funkcję e-sklepów.  
 
Negatywnym aspektem tego rozwiązania może być fakt, że wymaga ono pełnej kategoryzacji produktów i 
danych osobowych od klientów, co może wymagać znacznego wysiłku, zwłaszcza od czasu pojawienia się 
RODO i dużego wzrostu świadomości na temat prywatności danych.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Po pomyślnym wdrożeniu, system osobistych rekomendacji powinien przynieść zwiększone przychody i 
współczynniki konwersji, a także potencjalnie większą satysfakcję klienta, lepszą stopę zwrotu i więcej 
czasu spędzonego na stronie przez klienta. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Podstawowa 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA  

https://sleeknote.com/blog/product-recommendations 
 
https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/# 
 
https://towardsdatascience.com/what-are-product-recommendation-engines-and-the-
various-versions-of-them-9dcab4ee26d5 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://conversionxl.com/blog/product-recommendations/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Ważne jest, aby zastanowić się, jak różne produkty mogą być ze sobą powiązane, niepowiązane lub 
ogólnie różne, w zależności od tego, w którym kraju znajduje się klient, ponieważ wpłynie to na 
znaczenie w sugerowaniu mu produktów. Jak zawsze, ważne jest również, aby strona była dostępna w 
języku danego klienta. 

 

https://sleeknote.com/blog/product-recommendations
https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/
https://towardsdatascience.com/what-are-product-recommendation-engines-and-the-various-versions-of-them-9dcab4ee26d5
https://towardsdatascience.com/what-are-product-recommendation-engines-and-the-various-versions-of-them-9dcab4ee26d5
https://conversionxl.com/blog/product-recommendations/
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1.5 RETARGETING 

ABSTRAKT 

Za pomocą plików cookies, swego rodzaju narzędzia do śledzenia, możliwe jest wyświetlanie reklam dla 
klientów i innych osób, które odwiedziły Twoją stronę internetową nawet po jej opuszczeniu. Jest to 
szczególnie przydatne dla niedoszłych klientów, którzy zrezygnowali z zamówienia, wybierając pozycje, 
ale nie finalizując płatności. Retargeting daje firmom dodatkową możliwość dotarcia do tych klientów i 
przekonania ich do powrotu do ich koszyka zakupowego w celu sfinalizowania zamówienia, zwiększając 
tym samym współczynnik konwersji. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Chociaż retargetowanie pod pewnymi względami jest dość techniczne, to koncepcyjnie jest dość proste: 
zasadniczo, używasz plików cookie (lub w niektórych przypadkach, e-maila, gdzie masz te informacje) do 
wysłania spersonalizowanej reklamy do potencjalnego klienta, który wykazał zainteresowanie, ale nie 
sfinalizował zakupu produktu na Twojej stronie internetowej. W przypadku korzystania z poczty 
elektronicznej, generalnie wymaga to posiadania maila potencjalnego konsumenta, aby wysłać mu 
wiadomość dostosowaną do jego historii przeglądania i zakupu. W przeciwnym razie, każdy, kto 
przegląda Twoją stronę internetową, będzie miał w swojej przeglądarce umieszczony plik cookie, który 
pozwoli na śledzenie jego ruchu w sieci po opuszczeniu Twojej strony, a zatem Twoje reklamy będą 
specjalnie do niego kierowane. W przypadku tego typu retargetowania, użytkownicy mogą być nawet 
podzieleni na segmenty według kluczowych zachowań, takich jak konkretnych obszarów zainteresowań 
na Twojej stronie internetowej (użytkownik, który dużo przeglądał, klikał na przykład na kilka stron, 
prawdopodobnie zostanie sklasyfikowany, jako zainteresowany), czasu spędzonego na stronie, które 
elementy strony obejrzał, lub częstotliwość odwiedzania.  
 
Należy zauważyć, że retargetowanie może być również podejmowane w mediach społecznościowych, 
takich jak Facebook. Jakkolwiek wykonasz retarget, z powodzeniem, prawdopodobnie zwiększy to 
konwersje i klient powróci na Twoją stronę. Retargetowanie, z drugiej strony, może nie przynosić 
samych korzyści, np. w przypadku okienek pop-up lub reklam wideo dla klientów, którzy już kupili 
produkt, który im reklamujesz; wyświetlanie źle zaprojektowanych reklam, lub nieprawidłowa 
segmentacja użytkowników. Ale jeśli uda się uniknąć tych i innych pułapek, można osiągnąć znaczny 
zwrot z inwestycji. 

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Propozycje produktów. 
Personalizacja klienta. 
Profilowanie klientów. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Udana kampania retargetowania może zająć trochę czasu: podjęcie decyzji, do których użytkowników 
należy skierować reklamę, gdzie i jak, a następnie zaprojektowanie reklamy.  
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Retargetowanie może być również kosztowne w zależności od tego, co próbujesz sprzedać i na jakiej 
platformie. Często koszty są szacowane na podstawie liczby kliknięć, w zależności od tego, ilu 
użytkowników kliknie w Twoje ogłoszenie. Dokładny koszt za kliknięcie różni się, jak wspomniano, 
powyżej, więc warto dokładnie to sprawdzić u preferowanego dostawcy. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Wśród pozytywnych aspektów retargetingu jest to, że jest on bardzo popularny, jako forma reklamy ze 
względu na jego konsekwentną skuteczność w dostarczaniu zwrotu z inwestycji. Ma to zastosowanie w 
tych przypadkach, w których koszt jest ustalany na zasadzie „za kliknięcie”, w sytuacjach, w których 
użytkownik nie kliknie na reklamę (a zatem Twoja firma nie jest obciążana kosztami), ale i tak ją 
zobaczył, co oznacza, że Twoja marka i tak została wypromowana.  
 
Z drugiej strony, jest to działanie, które wymaga pewnego planowania, a koszty mogą się zwiększać, w 
zależności od okoliczności. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Można oczekiwać, że udana kampania retargetowania znacznie zwiększy liczbę klientów powracających 
na stronę internetową klientów, a także konwersje, a co za tym idzie - przychody. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

https://retargeter.com/blog/7-deadly-sins-of-retargeting/ 
 
https://instapage.com/blog/what-is-retargeting 
 
https://www.ecommerce-nation.com/what-is-the-cost-of-a-remarketing-campaign/ 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://blog.hubspot.com/marketing/retargeting-campaigns-beginner-guide 

https://retargeter.com/blog/7-deadly-sins-of-retargeting/
https://instapage.com/blog/what-is-retargeting
https://www.ecommerce-nation.com/what-is-the-cost-of-a-remarketing-campaign/
https://blog.hubspot.com/marketing/retargeting-campaigns-beginner-guide
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Jak zawsze, wszelkie reklamy, które umieszczasz, powinny być tłumaczone odpowiednio dla kraju i 
użytkownika, dla którego są wyświetlane, i zawsze warto sprawdzić, jak przepisy o ochronie danych 
osobowych są egzekwowane w krajach, do których sprzedajesz. 

 

1.6 SPRAWDZANIE STATUSU ZAMÓWIENIA 

ABSTRAKT 

Najczęściej potencjalny klient będzie przeszukiwał Twoją stronę internetową, wybierał jeden z wielu 
produktów i rozpoczynał proces płatności, by następnie porzucić swój koszyk. Posiadanie funkcji, która 
pokazuje klientowi dokładnie, na którym etapie w procesie składania zamówienia się zajmuje, może 
okazać się istotne w utrzymaniu klienta, aż do dokonania ostatecznej płatności. Może to zwiększyć 
wskaźniki konwersji i zadowolenie klientów.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Choć może się to wydawać prostą lub oczywistą czynnością do wykonania, zbyt często firmy zaniedbują 
wdrożenie takich funkcji jak pasek postępu zamówień, lub też nie zwracają uwagi na jego konstrukcję. 
Może to wywołać frustrację u klienta, a nawet zmotywować go do opuszczenia strony internetowej na 
korzyść Twojego konkurenta. Funkcjonalność postępu pasku zamówienia może być generalnie 
wdrożona, jako część systemu zarządzania treścią na Twojej stronie internetowej, ale prawidłowe 
zainstalowanie jest najważniejsze. Zastanów się nad podziałem procesu zamawiania na wiele stron, 
zwracając uwagę na to, aby wskazać potencjalnym klientom, ile jest stron i jakie informacje będą 
wymagane na tych stronach. Należy również dać konsumentowi poczucie działania lub postępu w 
procesie, jak również umożliwić mu dokonanie przeglądu zamówienia przed jego sfinalizowaniem.  

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Właściwości koszyka. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Zazwyczaj nie ma kosztów tego działania, a jedynym czasem potrzebnym na jego realizację będzie 
zazwyczaj czas potrzebny na dostosowanie lub zaprojektowanie rozwiązania tak, aby pasował do potrzeb 
strony internetowej. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 
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Pozytywne aspekty tego działania obejmują jego minimalny koszt oraz stosunkowo niewielki wysiłek 
wymagany do jego realizacji, choć w przeciwnym razie jego pozytywne i negatywne skutki zależą w dużej 
mierze od sposobu jego realizacji. Dobrze zaprojektowana funkcja śledzenia realizacji zamówienia może 
znacznie zwiększyć satysfakcję klienta, a tym samym konwersje, podczas gdy źle zaprojektowana może 
sprawić dokładnie odwrotnie. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Dobrze zaprojektowana i wdrożona funkcja śledzenia realizacji zamówień może zmniejszyć ilość 
porzucanych koszyków zakupowych, a także zwiększyć zadowolenie klientów i współczynnik konwersji. 

KOMPETENCJE ICT 

Podstawowe  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana  

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-
your-Order-Pages 
 
https://econsultancy.com/ecommerce-checkout-progress-indicators-essential-not-
optional/ 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-
your-Order-Pages 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Funkcja ta powinna być dostępna w językach wszystkich krajów, do których sprzedajesz. 

 

https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages
https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages
https://econsultancy.com/ecommerce-checkout-progress-indicators-essential-not-optional/
https://econsultancy.com/ecommerce-checkout-progress-indicators-essential-not-optional/
https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages
https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages
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5 OGÓLNA USŁUGA 

5.1 JAKOŚĆ OBRAZU / WIDEO PRODUKTU (WIDOK 3D, 
ZBLIŻENIE, ITP.) 

ABSTRAKT 

Sprzedaż produktów zawsze była procesem wizualnym. Badania wykazały, że to właśnie to, co widzą 
potencjalni klienci, początkowo przyciąga ich do sklepu lub produktu. W Internecie, ponieważ klienci nie 
mają przed sobą rzeczywistych produktów, zdjęcia i filmy są tym bardziej ważne. Posiadanie wysokiej 
jakości zdjęć i filmów, w szczególności Twoich produktów, może mieć ogromny wpływ zarówno na 
sprzedaż, jak i na komfort użytkowania. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Istnieje kilka aspektów wysokiej jakości zdjęć i filmów wideo - niezależnie od tego, czy zostały one 
zrobione przez Ciebie, czy przez profesjonalnego fotografa, za którego zapłaciłeś - które wykraczają poza 
prostą czynność załadowania dokładnego i kompletnego zdjęcia lub filmu wideo Twoich produktów. 
Nawet przy tym podstawowym zrozumieniu zadania, czynniki takie jak kąt, z którego wykonywane jest 
zdjęcie, oświetlenie i widoczność oraz jakość obrazu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia klientom 
dostępu do wizerunku produktu, który jest dokładny, szczegółowy, wierny i może wystarczająco 
przekonać do dokonania zakupu. 
 
Ale poza tym, otoczenie, w którym wykonywane jest zdjęcie, wszelkie obiekty, kolory i tła otaczające 
produkt pomagają stworzyć pozytywne wrażenie dla klienta. W ten sposób wiele produktów, które w 
przeciwnym razie byłyby dość przyziemne, mogą wyglądać o wiele ciekawiej i atrakcyjniej. Jest to 
również okazja do stworzenia i wzmocnienia wizualnego Twojej marki. Nawet, jeśli nie umieścisz logo 
lub innego takiego znaku, nadal możesz podkreślić pewien styl lub nastrój zgodny z ogólnym etosem lub 
marketingiem Twojej firmy.  
 
Odnosi się to do głównego obrazu produktu, ale oferowanie takich funkcji, jak zdjęcia wielu produktów, 
widoki 360 stopni i zoom może zwiększyć korzyści. Badania sugerują, że korzyści te obejmują 
zwiększone współczynniki konwersji, większą chęć do przesyłania linków, a tym samym marketing, a 
często nawet poprawę optymalizacji wyszukiwarek internetowych poprzez powiązany tekst alternatywny. 

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas potrzebny na to działanie nie będzie prawdopodobnie zbyt długi - głównie zależy od tego, jak długo 
zajmie edycja i dostosowanie zdjęć do zadowalającego poziomu. Koszty będą się różnić w zależności od 
sposobu realizacji tego działania, ale prawdopodobnie będą się ograniczać do zakupu sprzętu lub 
wynajęcia fotografa. W związku z tym niektóre osoby mogą już posiadać sprzęt fotograficzny i posiadać 
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umiejętności na poziomie wystarczającym do rozpoczęcia działalności bez ponoszenia tych kosztów.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywy i negatywy z tym działaniem będą zależeć od tego, jak zdecydujesz się je wdrożyć. Robienie 
własnych zdjęć może być łatwiejsze i tańsze w dłuższej perspektywie, ale wymaga również znacznego 
wysiłku i wydatków na sprzęt i szkolenia, aby odnieść sukces. Z drugiej strony, zatrudnienie 
profesjonalnego fotografa wymaga niewielkiej wiedzy specjalistycznej poza znajomością pożądanego 
wyglądu, ale będzie stanowić stały wydatek na każdą nową fotografowaną rzecz i zasadniczo wymaga 
zlecenia dużej części procesu twórczego komuś innemu, jednocześnie wymagając od Ciebie pewnego 
stopnia zaangażowania. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Można rozsądnie oczekiwać, że pomyślne wdrożenie tego działania spowoduje odpowiednią poprawę 
wskaźników konwersji i sprzedaży, a także ogólnie bardziej pozytywne doświadczenia klientów. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Podstawowa 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony  

BIBLIOGRAFIA  

https://www.shopify.co.uk/guides/product-photography/importance 
 
https://www.volusion.com/blog/product-image-importance/ 
 
https://www.thecreativemomentum.com/blog/why-product-images-are-so-important-in-
ecommerce 
 
https://conversionxl.com/blog/how-images-can-boost-your-conversion-rate/ 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

n.d. 

https://www.shopify.co.uk/guides/product-photography/importance
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

 

5.2 BOGATE DOŚWIADCZENIA ONLINE 

ABSTRAKT 

Internet nie tylko oferuje większą łatwość robienia zakupów, ale również oferuje większe bogactwo 
informacji, w tym na temat produktu, który chcesz kupić. Odwiedzający Twoją stronę internetową mają 
możliwość łatwego wyszukiwania informacji na temat produktów, które sprzedajesz, więc oferowanie im 
własnego narzędzia porównawczego jest doskonałym sposobem na utrzymanie ich na swojej stronie, 
poprawić ich doświadczenie i poprawić własne wskaźniki konwersji.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Jak wspomniano powyżej, funkcja porównywania produktów może być bardzo użytecznym narzędziem z 
wielu powodów, przede wszystkim, dlatego, że pomaga przyciągnąć i zatrzymać użytkowników na Twojej 
stronie, a następnie poprawia współczynnik konwersji. Posiadanie wielu kart otwartych w przeglądarce 
może być dużym utrudnieniem i bardzo mylące przy próbie porównania potencjalnych zakupów, więc 
jest to powód, że oferowanie konsumentom własnego narzędzia do porównywania produktów jest 
użytecznym sposobem na zatrzymanie ich na swojej stronie, nawet, jeśli nie był to pierwotnie ten, od 
którego mieli nadzieję dokonać zakupu. 
 
Stworzenie takiego narzędzia będzie wymagało znacznego nakładu pracy i planowania. Ważne jest, aby 
mieć do dyspozycji odpowiednie kryteria do porównywania, aby były one łatwe do odczytania i aby 
wszystkie Twoje produkty zostały uaktualnione o wszystkie wymagane szczegóły i informacje. Cena, 
nazwa, zdjęcia, dostępność i kluczowe funkcje są zazwyczaj standardowe dla takich narzędzi, ale poza 
tym, dostępne kryteria powinny być ustalane w oparciu o markę i produkty, które oferujemy. Podobnie, 
układ i wygląd narzędzia będzie wpływał na styl Twojej marki i strony, ale powinien być funkcjonalny i 
łatwy do zrozumienia w każdym przypadku. Narzędzie takie często mają formę tabeli, ale dobrze 
rozwiązaniem jest również prezentacja np. formie listy lub okienka informacyjnego. 
 
System zarządzania treścią, którego używasz na swojej stronie internetowej, powinien mieć dostępną 
funkcję, która umożliwi Ci zbudowanie narzędzia do porównywania produktów.  

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Recenzje klientów. 
Jakość obrazu / wideo produktu. 
Informacje o produkcie. 
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CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Mimo, że koszty są minimalne, narzędzie do porównywania produktów może być bardzo przydatne do 
prawidłowego konstruowania i będzie wymagało regularnej aktualizacji produktów i samego narzędzia. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄŻANIA 

Realizacji tego działania to zarówno pozytywy, jak i negatywy. Posiadanie narzędzia do porównywania 
produktów wymaga na ogół posiadania pełnych informacji, zdjęć i opinii o wszystkich produktach na 
swojej stronie internetowej; coś, co z jednej strony wymaga dużej czujności i konsekwentnego wysiłku, 
ale z drugiej strony może przynieść własne korzystne efekty opisane w powiązanych działaniach.  
 
Poza tym i korzyściami wyszczególnionymi w sekcji ‘Szacunkowa eksploatacja’, istnieje oczywiście 
niebezpieczeństwo wystąpienia wad narzędzia do porównywania produktów, które zostało słabo 
wdrożone. Narzędzia takie mogą być mylące, niejednoznaczne i uwypuklać słabsze części Twojej strony 
internetowej, takie jak niepełne informacje lub brak dostępności produktu. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wdrożenie tej funkcji może przynieść wyższy współczynnik konwersji i przyciągnąć więcej osób na 
stronę internetową, jednocześnie zatrzymując dotychczasowych odwiedzających na stronie na dłużej i 
dostarczając lepsze doświadczenia użytkownikom. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana  

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

REFERENCJE  
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https://www.agconsult.com/en/usability-blog/4-product-comparison-best-practices/ 
 
https://www.getelastic.com/20-tips-for-product-comparison-tools 
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DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://www.nichepursuits.com/guide-create-a-product-comparison-chart/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Przy wdrażaniu tego działania ważne jest, aby wziąć pod uwagę odpowiednie języki, jak również wszelkie 
cechy porównywanych produktów, które mogą być różne w danym kraju. 

 

5.3 PERSONALIZACJA KLIENTA 

ABSTRAKT 

Personalizacja doświadczeń klientów jest coraz bardziej powszechnym trendem w dzisiejszym świecie, a 
nowoczesna technologia często sprawia, że coraz łatwiej jest o nią zadbać. Rzeczywiście, wielu klientów 
może zobaczyć produkty o wiele bardziej odpowiadające ich potrzebom, a przeglądanie ich jest bardziej 
intymne i dostosowane do ich potrzeb. Firma, która jest w stanie ułatwić zindywidualizowane 
doświadczenie w oparciu o to, co wie o swoich klientach, prawdopodobnie skorzysta z tej możliwości. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Personalizacja doświadczeń klientów na stronie internetowej jest działaniem, które jest ściśle związane z 
kilkoma innymi działaniami, z których wiele można znaleźć w sekcji ‘Działania powiązane’. 
Personalizacja różni się od nich tym, że wykracza poza nie, łącząc te inne narzędzia i funkcje w celu 
stworzenia wrażenia dla użytkowników, które jest dla nich dostosowane do ich sytuacji i preferencji. W 
związku z tym personalizacja może oznaczać wiele różnych rzeczy w zależności od branży - każda z nich 
wymaga pewnych danych o kliencie oraz różnych sposobów i środków wykorzystania ich stronie. 
Niektóre z nich zostały uwzględnione, a przynajmniej przywołane, w innych działaniach, takich jak 
działanie ‘Propozycje Produktów’. 
 
Często będzie to obejmowało personalizację w oparciu o historię zakupów i przeglądania strony przez 
każdego klienta, sposób, w jaki znalazł się na stronie, a także więcej danych osobowych, takich jak jego 
lokalizacja i dane demograficzne. Pozwoli to na bezpośrednie zwrócenie się do odwiedzającego stronę, a 
także polecenie produktów dopasowanych do jego szczegółów i przypomnienie o produktach lub 
zakupach, których prawie dokonali przed porzuceniem koszyka zakupowego.  
 
Wdrożona z powodzeniem personalizacja może przyczynić się do zwiększenia konwersji i sprzedaży, a 
także poprawy doświadczenia użytkowników i lojalności marki wśród klientów. Jako takie, może to być 
bardzo użyteczne działanie, jeśli zostanie odpowiednio dostosowane i wdrożone. 

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

https://www.nichepursuits.com/guide-create-a-product-comparison-chart/
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Właściwości koszyka.  
Propozycje produktów. 
Retargeting.  
Integracja z ERP i CRM. 
Profilowanie klientów. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Ze względu na złożoność i szczególność personalizacji, jej pomyślne wdrożenie może wymagać znacznego 
wysiłku i planowania - klientom bardzo łatwo jest zmęczyć się lub zirytować się próbami personalizacji, 
które okazały się nieskuteczne. Koszt zależy od tego, co dokładnie zamierzasz spersonalizować i jak 
ambitny masz zamiar być. Bądź przygotowany na uwzględnienie tego w swoim planowaniu, ponieważ 
bardziej rozbudowane i szczegółowe plany personalizacji będą na pewno droższe. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywne skutki tego działania opisane w poprzednich sekcjach - są one liczne, w tym lepsze 
doświadczenia użytkownika, współczynnik konwersji i sprzedaż. 
 
Z drugiej strony, jest to działanie, które wymaga bardzo znacznej koordynacji, wysiłku, planowania i 
pewnych kosztów. Jeśli nie zostanie dobrze wdrożona, personalizacja może być irytująca dla 
potencjalnych konsumentów. Co więcej, ochrona danych i prywatności jest coraz ważniejszą kwestią, a 
przepisy ustawowe i wykonawcze takie jak RODO oznaczają, że przy przetwarzaniu danych 
użytkowników należy zachować dużą ostrożność. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wdrożona z powodzeniem personalizacja może przyczynić się do zwiększenia konwersji i sprzedaży, a 
także poprawy doświadczenia użytkowników i lojalności marki wśród klientów. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana  

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA  
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https://econsultancy.com/six-things-to-consider-when-implementing-personalisation/ 
 
https://www.marketingweek.com/personalisation-at-scale/ 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA  

https://www.practicalecommerce.com/how-to-implement-ecommerce-personalization 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Lokalizacja jest szczególnie ważną częścią tego działania, ponieważ częścią personalizacji jest znajomość 
i odpowiednie dostosowanie się do kraju, w którym znajdują się użytkownicy Twojej strony internetowej. 
Ważne jest również, aby być świadomym, w jaki sposób przepisy dotyczące ochrony danych i 
prywatności są egzekwowane w krajach, w których prowadzisz sprzedaż (sprzedajesz do), oraz aby mieć 
możliwość personalizacji w odpowiednich językach. 
 

5.4 M-COMMERCE 

ABSTRAKT 

Coraz częściej handel odbywa się nie tylko w Internecie, ale również na urządzeniach mobilnych. Wraz z 
szybkim wzrostem wykorzystania takich urządzeń jak smartfony, tym ważniejsze staje się, aby 
przedsiębiorstwa były gotowe na to zjawisko. Posiadanie strony internetowej i procesu zamawiania, 
który jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, będzie miało coraz większe znaczenie, ponieważ m-
commerce (m-handel) staje się coraz bardziej widoczny i może przynieść większe zyski. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Ponieważ smartfony i inne urządzenia przenośne z dostępem do Internetu rozpowszechniają się w całej 
populacji, tym ważniejsze staje się, aby Twoja strona była kompatybilna z tymi urządzeniami. Istnieją 
szablony, które mogą być wykorzystywane w tym celu za niewielką opłatą lub bez opłaty, lub bardziej 
dostosowane do potrzeb klienta mogą obejmować podejmowanie działań takich jak powiększanie tekstu 
i przycisków, zmiana wymiarów strony w celu dopasowania jej do mniejszych ekranów, unikanie funkcji 
takich jak duże pliki graficzne, które spowalniają Twoją stronę na smartfonie, lub które mogą mieć części 
niezgodne z urządzeniami mobilnymi. Warto również rozważyć wyłączenie autokorekty, ponieważ może 
to utrudnić wypełnianie formularzy na Twojej stronie i umieścić kluczowe informacje bardziej 
centralnie, aby ułatwić użytkownikom telefonów komórkowych ich znalezienie.  
 
Korzyści, jakie można z tego wyciągnąć, są liczne i prawdopodobnie zwiększą się wraz z popularnością 
urządzeń mobilnych: większa sprzedaż, lepsza obsługa użytkownika i większe zadowolenie klientów. 
Tylko w 2017 r. sprzedaż w m-handlu wzrosła o 40% i stanowi prawie 60% sprzedaży w handlu 
elektronicznym na świecie.  

TYP DZIAŁANIA 

https://econsultancy.com/six-things-to-consider-when-implementing-personalisation/
https://www.marketingweek.com/personalisation-at-scale/
https://www.practicalecommerce.com/how-to-implement-ecommerce-personalization
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Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Płatności poprzez urządzenia mobilne. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Większość realizacji tego działania można osiągnąć dzięki szablonom i funkcjom, które na ogół będą już 
dostępne na Twojej stronie internetowej, a koszt nie jest w związku z tym konieczny, chyba, że chcesz 
zapłacić za dodatkowe lub specyficzne, dostosowane do Twoich potrzeb funkcji, lub za to, że ktoś będzie 
wykonywał za Ciebie pracę. Podobnie, użycie szablonu może sprawić, że proces ten będzie stosunkowo 
szybki, podczas gdy próba dostosowania go lub zrobienia go samodzielnie może wymagać znacznie 
większego wysiłku.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Za pomocą jednej z opisanych metod, działanie to jest dość proste do wdrożenia, a przy użyciu zazwyczaj 
bezpłatnego szablonu, aby uczynić stronę internetową przyjazną dla urządzeń mobilnych. Może to 
prowadzić do uzyskania korzyści wymienionych w innych sekcjach przy bardzo niskich kosztach lub 
krótkim czasie, który zaoszczędzisz. 
 
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem specjalnie dostosowanej strony mobilnej, będzie to wiązało się z 
oczywistym minusem: znacznie więcej czasu, wiedzy i kosztów. Mówiąc bardziej ogólnie, rosnąca liczba 
urządzeń przenośnych, takich jak tablety o różnych rozmiarach i prędkościach, będzie wymagała jeszcze 
większych możliwości adaptacji pod względem cech i wymiarów ekranu, z którymi urządzenia te są 
kompatybilne. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Korzyści płynące z tego działania mogą obejmować zwiększenie sprzedaży, większą liczbę osób 
odwiedzających stronę internetową, lepsze wrażenia z użytkowania oraz większą satysfakcję klienta. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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https://www.shopkick.com/partners/blog/the-top-10-mobile-commerce-advantages-and-
disadvantages/ 
 
https://www.thelondoneconomic.com/tech-auto/technology/the-rise-of-m-commerce-in-
the-united-kingdom/31/10/ 
 
 
https://colorlib.com/wp/mobile-friendly-website-templates/ 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://www.hostgator.com/blog/how-make-website-mobile-friendly/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Jak zawsze należy pamiętać o znaczeniu tłumaczenia na różne języki, a także różne języki i kultury, jeśli 
chodzi o urządzenia mobilne w krajach, do których sprzedajesz.  

 

5.5 INTEGRACJA Z ERP I CRM 

ABSTRAKT 

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning, ERP) i zarządzanie relacjami 
z klientami (ang. Customer Relationship Management, CRM) stały się dziś centralnymi elementami 
wielu przedsiębiorstw. Pierwszy z nich to system do centralnego zarządzania szerokim zakresem 
procesów biznesowych, natomiast drugi to sposób na zarządzanie interakcjami z klientami i innymi 
interesariuszami, budowanie ich pełnego profilu w procesie. Zalety tych systemów same w sobie są 
ogromne dla większości przedsiębiorstw, ale odpowiednio zintegrowane mają ogromny potencjał do 
poprawy wszystkiego, od obsługi klienta do sprzedaży i efektywności procesów biznesowych.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Integracja ERP i CRM może być złożonym, kosztownym procesem, ale może również przynieść duże 
korzyści. Udana integracja może poważnie usprawnić sposób działania firmy, czyniąc wszystko od 
sprawdzania zamówień, poprzez przechowywanie danych klientów, aż po zarządzanie wydatkami 
bardziej efektywnymi. Istnieje szeroka gama produktów i oprogramowania, które mogą osiągnąć to dla 
Ciebie na różne sposoby, z zaletami i wadami każdej metody. Będzie to, zatem wymagało znacznej ilości 
badań i rozważań przed dokonaniem wyboru, jak również dość dogłębnej wiedzy na temat tego, jak 
działają istniejące systemy ERP i CRM.  
 
Korzyści z pomyślnie wdrożonego systemu, jak wspomniano powyżej, są wielorakie. Może to skutkować 
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https://www.hostgator.com/blog/how-make-website-mobile-friendly/
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szybszym i dokładniejszym rozliczeniem, znacznie większą ilością danych o kliencie, ponieważ różne 
działy integrują swoje informacje, znacznie lepszą obsługą klienta i wiele innych.  

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Popularne metody płatności. 
Opcja śledzenia dostawy zamówienia. 
Reagowanie na zapytania dotyczące dostawy. 
Personalizacja klienta. 
Wykorzystanie analizy rynku i danych. 
Profilowanie klientów. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas i koszty niezbędne do wdrożenia tego działania będą się różnić w zależności od wybranego 
rozwiązania i struktury firmy. Proces wyboru, a następnie wdrożenia zintegrowanego systemu ERP i 
CRM może być czasochłonny, jeśli Twoje systemy są szczególnie zróżnicowane lub złożone, oraz jeśli 
Twoi pracownicy będą musieli dostosować się do nowych sposobów wykonywania swojej pracy. 
Podobnie, podczas gdy rozwiązania stosowane do integracji ERP i CRM zazwyczaj zawsze będą miały 
pewny koszt, w tym przypadku koszt ten będzie większy, ponieważ bardziej złożone integracje są 
wymagane. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Potencjalne korzyści płynące z pomyślnego wdrożenia tego rozwiązania są ogromne, przynosząc korzyści 
zarówno dla front-endu, jak i back-endu strony internetowej. I w zależności od tego, jak systemy są 
skonfigurowane, niekoniecznie jest to strasznie skomplikowany proces integracji. 
 
Istnieją jednak również pewne wady. Integracja z ERP i CRM jest na ogół dość kosztowne, zwłaszcza dla 
młodego przedsiębiorstwa, a korzyści mogą być mniejsze dla takich mniejszych organizacji, ponieważ 
jest mniej prawdopodobne, aby być rodzajem rozbudowanych systemów, jak można przypuszczać jest w 
przypadku większych przedsiębiorstw.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wdrożenie tego działania będzie miało wpływ na każdą część Twojej firmy, przynosząc większą ilość 
dokładniejszych i lepiej zorganizowanych danych; poprawę obsługi klienta poprzez możliwość znacznie 
łatwiejszego znalezienia klientów i powiązania ich z zamówieniami, rachunkami i danymi; lepsze 
zarządzanie inwentarzem, a nawet może zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując powielanie danych i 
zmniejszając potrzebę wydawania pieniędzy na szkolenie nowych pracowników w różnych systemach.  

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 
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Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 
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DODATKOWE ŻRÓDŁA 

https://www.mulesoft.com/resources/esb/crm-erp-integration 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Działanie to ma niewielki konkretny wpływ na kwestie transgraniczne, choć zawsze wskazane jest dbanie 
o szczegóły i dane użytkowników, zwłaszcza, gdy pochodzą oni z innych krajów. 

 

5.6 INFORMACJE O PRODUKCIE 

ABSTRAKT 

Jedną z kluczowych kwestii w handlu elektronicznym jest zapewnienie zaufania klienta do każdego 
produktu, którego rozważa zakup. Szczególnie skutecznym sposobem jest dostarczenie szczegółowych 
informacji na temat wszystkich produktów. Może to obejmować szczegóły estetyczne i projektowe, 
specyfikacje produktu, rozmiar, cechy, informacje o produkcji oraz szczegóły dotyczące etycznego i 
środowiskowego wpływu. Dostęp do tych informacji może znacznie poprawić jakość zakupów i 
wiarygodność firmy. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Może się to wydawać oczywistym działaniem, ale zapewnienie pełnego i dokładnego opisu każdego z 
dostępnych na stronie produktów może mieć ogromny wpływ. Rzeczywiście, badania konsekwentnie 
klasyfikują zawartość produktu i informacje wśród trzech najważniejszych czynników dla klientów 

https://www.mulesoft.com/resources/esb/crm-erp-integration
https://www.information-age.com/6-key-advantages-erp-crm-software-integration-123465846/
https://www.information-age.com/6-key-advantages-erp-crm-software-integration-123465846/
https://www.mycustomer.com/community/blogs/magicsoftware/the-7-benefits-of-crm-erp-integration
https://www.mycustomer.com/community/blogs/magicsoftware/the-7-benefits-of-crm-erp-integration
https://www.mulesoft.com/resources/esb/crm-erp-integration
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podczas zakupów online, a także pokazują, że około połowa klientów zwróciła artykuł, ponieważ nie 
pasował do opisu. W związku z tym ważne jest, aby dla każdego produktu oferowanego na Twojej stronie 
internetowej były dostępne wyczerpujące informacje o produkcie, którego możesz zarekomendować, 
przedstawione w sposób zorganizowany i łatwy do odczytania. Choć proste działanie, trzeba się do niego 
przyłożyć, ponieważ może to poprawić konwersje i ogólnie ruch w sieci.  

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Wysłanie kompletnych informacji o produkcie kosztuje niewiele, jeśli w ogóle, i wymaga jedynie siły 
roboczej niezbędnej do napisania opisu produktu i wgrania go na stronę internetową. Dokładny czas, 
jaki będzie potrzebny, będzie zależał od liczby produktów i ich złożoności. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Działanie to ma w dużej mierze pozytywne skutki z powodów określonych w sekcji ‘Szacunkowa 
eksploatacja’, ale charakteryzuje go również efekt domina. Działanie to jest również stosunkowo proste 
do osiągnięcia, wymaga niewielkiej wiedzy technicznej i niewiele kosztuje. Niewiele jest przeciwwskazań 
do tego działania, wykraczających poza dogłębną wiedzę na temat wymaganych produktów oraz ilość 
wymaganego czasu i wysiłku.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Pomyślna realizacja tego działania może doprowadzić do zwiększenia ruchu na Twojej stronie i 
konwersji, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby rezygnacji z koszyka i zwiększeniu wiarygodności 
marki.  

KOMPETENCJE ICT 

Podstawowe  
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POZIOM E-SKLEPU 

Założony 



 
 

 

2018-1-UK01-KA205-047672 

BIBLIOGRAFIA  

https://www.abtasty.com/blog/successful-ecommerce-product-page/ 
 
https://www.onespace.com/blog/2017/08/10-stats-prove-importance-e-commerce-
product-content-infographic/ 
 
https://www.manufacturing.net/article/2016/05/why-high-quality-product-content-
critically-important-sales 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Ważne jest, aby upewnić się, że informacje są dostępne w językach wszystkich krajów, do których 
zamierzasz sprzedawać i że są one aktualne dla wszystkich tych krajów.  
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