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AGROPRODUKTY 
1.3 DOSTAWA 

1.3.1 OPCJA ŚLEDZENIA DOSTAWY ZAMÓWIENIA 

ABSTRAKT 

 
Dla większości klientów wysłanie przedmiotu to tylko połowa sukcesu. Druga kwestia to wiedza o tym, 
kiedy dotrze bezpiecznie do celu, co jest istotne zarówno dla klienta i nadawcy. Śledzenie przesyłki 
kurierskiej jest w tej sytuacji bardzo przydatne, a skorzystanie ze spersonalizowanej usługi śledzenia 
przesyłek może pomóc klientowi, firmie, a w szczególności wesprzeć obsługę klienta. 
 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego? 
W erze cyfrowej przyszłość należy do firm, które widzą możliwość przekształcenia usług spedycyjnych i 
śledzenia przesyłek w niezawodne narzędzie marketingowe dla swoich klientów. Szczegółowe śledzenie 
dostaw jest istotną usługą dla firm z branży e-commerce, ponieważ przynosi klientom szereg korzyści. 
Zawiera takie funkcje jak śledzenie przesyłki, szacunkową datę dostawy, czy częste aktualizacje, aby 
umożliwić klientom monitorowanie ich zamówień/przesyłek online. Klienci oczekują, że będą mogli 
śledzić swoje produkty, a nawet regularnie otrzymywać aktualizacje dotyczące statusu ich dostawy. 
  
Śledzenie dostaw działa, jako pomost pomiędzy samymi firmami e-commerce, a firmami logistycznymi 
koncentrującymi się na obsłudze klienta. Firmy mogą uzyskać lepszą widoczność i dotrzeć do szerszej bazy 
klientów, nie martwiąc się o logistykę. Zapewnia to sprawną pracę w firmie, służy zadowolonym klientom, 
a jednocześnie koncentruje się wyłącznie na jakości produkcji wyrobów.  
  
Jak? 
W zależności od złożoności operacji spedycyjnych i innych powiązanych czynników, przedsiębiorstwa 
mogą zlecać swoje działania logistyczne zewnętrznej firmie logistycznej lub zlecać je wewnątrz 
przedsiębiorstwa. 
 
Scenariusz A: 
Outsourcing  

1. Współpraca z firmą kurierską, która zapewnia śledzenie dostaw w ciągu 24 godzin. 
2. Zapewnienie klientom numeru identyfikacyjnego (unikalny kod kreskowy).                                                                            
3. Śledzenie informacji za pośrednictwem stron internetowych  

 
Scenariusz B: 
Insourcing 

1. Śledzenie swoich tras. 
2. Zapewnienie klientom numeru identyfikacyjnego (unikalny kod kreskowy).                                 
3. Śledzenie informacji za pośrednictwem strony internetowej.        
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W sektorze rolnictwa, produkty są wysyłane w wolumenach luzem za pomocą usługi śledzenia cargo. Dla 
agrobiznesu znalezienie godnego zaufania partnera spedycyjnego jest niezbędne w związku z tendencją do 
psucia się produktów, ponieważ pozwala na zarządzanie i śledzenie ładunku w dowolnym miejscu.  
  
Poniższe studium przypadku pokazuje firmę, która prowadzi swoją logistykę wewnętrznie. Związane z tym 
działania rozważają jednak outsourcing logistyki.  
 
Studium przypadku:  
Dole 
http://www.dole.com/ 
Dole jest największym na świecie producentem bananów i ananasów oraz liderem w branży pakowanych 
sałatek i świeżych warzyw. Dole rozwinęło się na przestrzeni wieków dzięki swojej silnej zdolności do 
produkcji, transportu i dostarczania wysokiej jakości łatwo psujących się produktów na całym świecie. 
Jakość produktu zaczyna się w gospodarstwie i przechodzi przez własny łańcuch dostaw w warunkach 
chłodniczych.  
Dole Ocean Cargo Express zapewnia niezawodną obsługę klientów komercyjnych na statkach Dole. 
Rosnąca flota własnych i czarterowanych statków maksymalizuje wydajność transportu morskiego i 
rozwiązuje krytyczne problemy związane z przemieszczaniem wrażliwych na upływ czasu łatwo psujących 
się produktów między Stanami Zjednoczonymi, Ameryką Łacińską i Europą. Dole oferuje na swojej stronie 
internetowej szczegółową usługę śledzenia dostaw.  

TYP DZIAŁANIA 

 
Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 
 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Różne opcje dostawy. 
Reagowanie na zapytania dotyczące dostawy. 
Ocena usługi dostawy. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

 
Outsourcing: 1-2 tygodnie na podjęcie decyzji o współpracy z firmą logistyczną. Koszt zależy od opłat 
zewnętrznej firmy logistycznej, które ponosi się za jedną ciężarówkę. 
 
Insourcing: 1 miesiąc na wdrożenie i wypróbowanie rozwiązania. Koszt zależy od liczby ciężarówek. 
 

POZYTYWNA I NEGATYWNA CZĘŚĆ ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna: 

• Redukcja kosztów: Reklamacje klientów mogą być bardzo kosztowne w dłuższej perspektywie, 
ponieważ może być konieczne zatrudnienie kogoś lub wykorzystanie bota do odpowiedzi na 
indywidualne pytania. Szczegółowe śledzenie dostaw automatyzuje proces, oszczędzając 
pieniądze i czas, tworząc więcej zasobów do inwestowania w inne metody poprawy doświadczenia 
klientów.  

http://www.dole.com/
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• Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów: Obecnie, w tak konkurencyjnym środowisku 
handlu elektronicznego, klienci mają wysoki poziom widoczności swoich zamówień. Klienci 
oczekują, że będą monitorować swoje zamówienia i zapobiegać niespodziankom. 

• Wypełnienie zamówienia: Klienci mają większą kontrolę nad procesem realizacji zamówienia i 
mogą szybko rozwiązywać wszelkie problemy. 

• Zaangażować klientów: Kieruj klientów na swoją stronę internetową w celu śledzenia, aby 
utrzymać klientów na dłużej. 

 
Negatywna: 

• Opóźnienia w wysyłce, które mogą prowadzić do niezadowolenia klienta i strat finansowych 
        W przypadku opóźnienia:                                                 

• Natychmiast skontaktuj się z firmą dostawczą.                                                                                 
• Poinformuj klienta o opóźnieniu i nowej dacie/godzinie dostawy.  
• Zaproponuj zniżkę/darmowy produkt klientom, którzy otrzymali swoje produkty z opóźnieniem.                                                                                                       

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

 
Krótkoterminowa eksploatacja wiąże się z wyższym poziomem zadowolenia klientów, co skutkuje 
lojalnymi i szczęśliwymi klientami. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z większą sprzedażą, mniejszymi kosztami i bardziej efektywnym 
zarządzaniem czasem. 
 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Podstawowa 

POZIOM E-SKLEPU 

 
n.d. 
 

BIBLIOGRAFIA  

Amerijet. com (2019). Znaczenie śledzenia dostaw cargo miernikiem sukcesu w biznesie.  
https://amerijet.com/News-and-Events/2019/03/The-Importance-of-Cargo-Tracking-for-
Business-Success  
 
Deliforce (n.d. ). Niwelowanie luki między handlem elektronicznym, a zarządzaniem logistyką. 
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Lopienski, K. (2019). Śledzenie zamówień w Ecommerce: Spełnianie ciągle zmieniających się oczekiwań 
klientów. https://www.shipbob.com/blog/ecommerce-order-tracking/  
 

https://amerijet.com/News-and-Events/2019/03/The-Importance-of-Cargo-Tracking-for-Business-Success
https://amerijet.com/News-and-Events/2019/03/The-Importance-of-Cargo-Tracking-for-Business-Success
https://www.shipbob.com/blog/ecommerce-order-tracking/
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DODATKOWE ŹRÓDŁA 

Strona Dole: 
http://www. dole. com 
http://www.doleoceancargo.com 
 
Strona Amazon: 
https://www.amazon.com/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

 

1.3.2 RÓŻNE OPCJE DOSTAWY 

ABSTRAKT 

Dając konsumentom wiele możliwości dostawy, zwiększasz ich zaufanie do marki, co przekłada się na 
lepszą sprzedaż i większe zadowolenie klienta. Jeśli firma oferuje politykę bezpłatnych zwrotów lub 
dostawę tego samego lub następnego dnia - automatycznie tworzy to wiarygodność firmy i jej produktów 
w przeciwieństwie do firm, które nie oferują konkretnych opcji dostawy, sprzedaż może ucierpieć, 
ponieważ nie wszystkie opcje dostawy są odpowiednie dla wszystkich. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego? 
Wdrożenie skutecznej strategii wysyłkowej jest jednym z najskuteczniejszych kroków dotyczących 
przedsiębiorstw handlu elektronicznego. Udostępnienie konsumentom wielu opcji dostaw zaszczepia 
profesjonalizm Twojej firmy, co przekłada się na wyższą sprzedaż i satysfakcję klientów. 
  
Strategiczne opcje transportowe mogą odróżniać przedsiębiorstwa od ich konkurentów. Wymaga to 
zidentyfikowania właściwych osób, które pomogą w kształtowaniu tej strategii i określą jasne cele do jej 
realizacji w zależności od scenariusza stworzonego w oparciu o następujące czynniki:  
1.       Opcje wysyłki 
2.      Miejsce przeznaczenia wysyłki 
3.      Wielkość i waga przesyłki 
  
Jak? 
 
Scenariusz A: 
Outsourcing 
 
Scenariusz B: 
Insourcing  

1. Stwórz bazę danych/listę z adresami Twoich dotychczasowych klientów.                                                                     
2. Oszacuj optymalną trasę za pomocą oprogramowania logistycznego.      

http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.doleoceancargo.com/
https://www.amazon.com/
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3. Wynajmij magazyny/chłodnie w innych obszarach/miastach, w razie potrzeby i w miarę 
możliwości. 

4. Wynajmij/zakup ciężarówki w celu dostarczenia przesyłek.  
5. Wynajmij sprzedawcę/kierowcę do dostarczenia produktów.                                                                            

 
W odniesieniu do produktów rolnych w handlu krajowym, zarówno detaliści, jak i konsumenci zazwyczaj 
preferują jedną z następujących opcji wysyłki: 
- bezpłatny odbiór w sklepie lub 
- dostawa tego samego/następnego dnia, 
ze względu na psucie się produktu (krótki czas przechowywania). 
  
Warunki przechowywania i okres trwałości zależą od wewnętrznej charakterystyki towaru, a hurtownicy 
powinni brać to pod uwagę i posiadać chłodnię w magazynach i ciężarówki-chłodnie (ciężarówki 
przeznaczone do przewozu łatwo psujących się towarów w określonych temperaturach). 
  
Kolejnym ważnym aspektem dla firm w zakresie dostaw jest optymalizacja tras. Optymalna trasa to proces 
poszukiwania najlepszej drogi wśród różnych miejsc na drodze. Opiera się ona na obliczeniu najkrótszej 
odległości między lokalizacjami. Wdrożenie optymalizacji tras może wymagać stworzenia zaplecza 
magazynowego w miejscach bardziej oddalonych i/lub większej liczby pojazdów dostawczych, co oznacza 
również zatrudnienie większej liczby kierowców. 
 
Studium przypadku:  
DHL - https://www.dhl.com/en/logistics.html 
DHL oferuje szeroki zakres usług opcjonalnych - od magazynowania po dystrybucję. 

TYP DZIAŁANIA 

 
Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 
 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Reagowanie na zapytania dotyczące dostaw. 
Ocena usługi dostawy. 
Szczegóły dostawy/rezerwacji przez SMS. 
 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Outsourcing: 1-2 tygodnie na podjęcie decyzji o współpracy z firmą. Koszt zależy od opłat firmy 
zewnętrznej.  
Insourcing: 1 miesiąc na wdrożenie i wypróbowanie rozwiązania. Koszt zależy od możliwości Twojej firmy.  
 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna: 

• Większa sprzedaż: Większa ilość opcji wysyłkowych skutkuje większą sprzedażą. Konsumenci 
mają wgląd w wybory dotyczące dostawy i są świadomi tego przy ostatecznej decyzji o złożeniu 
zamówienia.  

• Oszczędzaj czas i pieniądze: Optymalizacja tras umożliwia firmom poprawę wydajności tras przy 
jednoczesnej oszczędności pieniędzy i czasu. 

https://www.dhl.com/en/logistics.html


 
 

  

2018-1-UK01-KA205-047672 

• Zróżnicowanie: Firmy prowadzące handel elektroniczny mogą budować zróżnicowanie marki przy 
użyciu spersonalizowanych opcji dostawy, w tym dostawy w tym samym/następnym dniu oraz 
bezpłatnego odbioru w sklepie. 

• Lojalność: Wiele opcji dostawy może prowadzić do lojalności konsumentów, ponieważ korzyści 
płynące z opcji dostawy mogą skłonić ich do częstszego składania zamówień. 

  
Negatywna: 

• W sprawie przechowywania: Warunki przechowywania i okres trwałości zależą od nieodłącznych 
cech produktów, a hurtownicy powinni je uwzględniać. Bez przechowywania w lodówce większość 
owoców i warzyw nie zachowa świeżości dłużej niż przez kilka dni. Gdy tylko zbierane są świeże 
produkty, zaczynają się one pogarszać i zaczynają się rozwijać niebezpieczne bakterie. 

 

• Hurtownicy powinni również zauważyć, że owoce i warzywa nie powinny być przechowywane 
razem w tej samej szufladzie, ponieważ wiele rodzajów owoców wytwarza gaz etylenowy, który 
działa jak hormon dojrzewania i może przyspieszyć psucie się. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja wiąże się z zadowolonymi i szczęśliwszymi klientami. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z większą sprzedażą i mniejszymi kosztami.  

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
Średniozaawansowana 
 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty. 
 

BIBLIOGRAFIA  

Shippit.com (n.d.). Korzyści wynikające z posiadania wielu opcji dostawy. https://www. shippit. 
com/blog/shipppping/the-case-forishing-multiple-delivery-options/ 
 
The Washington Post (2018). Jak utrzymać świeżość owoców i warzyw dłużej - 10 prostych wskazówek 
dotyczących przechowywania. https://www. scmp. com/lifestyle/food-
drink/article/2164807/have-you-been-storing-your-fruit-and-vegetables-rong-10-tips. 
 

DODATKOWE ŹRÓDŁA 

Big Commerce.com (n.d.). Ecommerce Shipping: Przewodnik krok po kroku do opłacalności wysyłki. 
https://www. bigcommerce.com/blog/ecommerce-shipppping/#a-quick-easy-outline-to-
an-international-shipping-strategy  
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DHL  
https://www.dhl.com/en/logistics.html 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Trans graniczność w handlu elektronicznym wymaga jasnego zrozumienia sposobu funkcjonowania 
żeglugi międzynarodowej, biorąc pod uwagę przepisy, zasady i ryzyko w każdym kraju. Produkty rolne, 
takie jak owoce i warzywa, mają ograniczony czas przydatności do spożycia, dlatego też potrzebują bardzo 
precyzyjnie dostosowanego systemu celnego i transportowego, ustanowionego w celu osiągnięcia 
międzynarodowych standardów.  

 

1.3.3 REAGOWANIE NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY 

ABSTRAKT 

Szybka obsługa klienta jest ważna dla utrzymania zadowolenia klientów. Jest to najlepszy sposób na ich 
utrzymanie i przyciągnięcie nowego biznesu. Mimo że szybka obsługa klienta ma wiele zalet, ogólną 
zaletą jest zatrzymanie klienta i rekrutacja nowych klientów - co jest kluczowe, ponieważ żaden biznes 
nie byłby w stanie istnieć bez klientów. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

 
Dlaczego? 
Ludzie nie lubią, gdy mówi się im, żeby na coś czekali, zwłaszcza konsumenci. To jest to, co firmy muszą 
zrozumieć, jeśli chcą mieć szczęśliwych i zadowolonych klientów. Kluczem do sukcesu w obsłudze klienta 
jest skrócenie czasu reakcji poprzez szybką reakcję na zapytania klientów z pomocnymi i istotnymi 
informacjami. 
  
Szybkie reagowanie na zapytania klientów dotyczące dostaw zależy od Twojego zespołu obsługującego 
dostawy; albo zlecasz wewnątrz lub zlecasz na zewnątrz kwestie logistyczne. Jednak profesjonaliści, którzy 
pracują „za kulisami”, zarządzając obsługą dostaw, powinni być starannie wybierani przez Twój dział kadr 
lub osobę odpowiedzialną za logistykę. 
  
Sklepy internetowe powinny zapewniać szybką reakcję na zapytania dotyczące dostaw nie tylko w celu 
zmniejszenia stresu swoich klientów, ale również oferować rozwiązania ich problemów poprzez 
rozwiązywanie problemów związanych z dostawami. Ponieważ klienci e-commerce nie mają możliwości 
fizycznej interakcji z produktami, oczekują natychmiastowych odpowiedzi. Oferując doskonałe wyniki 
obsługi klienta, aby Twoja marka stała się bardziej popularna wśród zadowolonych klientów, którzy mogą 
zaufać Twojej firmie. 
 
Jak?  
KROKI: 

1. Wzmocnij swój zespół obsługi klienta.                                                                                              
2. Przeszkol specjalistów.  
3. Korzystaj z platformy CRM.                                                                                                                           
4. Zadbaj o wielokanałowy serwis:                                       

• rozmowa telefoniczna,   
• czat na żywo przez Twoją stronę internetową,                                   
• wyzwalanie e-maili na podstawie słów kluczowych,             

https://www.dhl.com/en/logistics.html
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• programy typu bot - wiadomości z automatyczną odpowiedzią na Twoje konta w mediach 
społecznościowych.                                        

5. Zbieraj informacje zwrotne od klientów.  
W dziedzinie rolnictwa, mądrze jest zapewnić klientom wiele kanałów kontaktu z Tobą, aby zapytania o 
dostawy dotarły do większej liczby klientów. Chociaż istnieje wiele darmowych i niedrogich sposobów na 
skuteczną obsługę klienta (takich jak poczta elektroniczna, linie telefoniczne, czat na żywo, wsparcie 
mediów społecznościowych i wsparcie na forum), zaleca się unikać mediów społecznościowych i wsparcia 
na forum dla zamówień dostawy, aby zapobiec wszelkim błędom. Media społecznościowe mogą być 
wykorzystane do wsparcia i pomocy. 
  
Aby klienci mogli łatwo skontaktować się z Tobą za pośrednictwem kanałów stworzonych dla zapytań o 
dostawę, upewnij się, że w zakładce kontakt na swojej stronie internetowej podałeś odpowiednie opcje. 
Gdy Twoi klienci nie będą zadowoleni, przejdą do Twojej konkurencji. 

TYP DZIAŁANIA 

 
Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 
 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Ocena usługi dostawy. 
Niezawodna obsługa klienta. 
Chatboty na żywo. 
Szczegóły dostawy/rezerwacji przez SMS. 
Odpowiadanie na zapytania w mediach społecznościowych.  
Osobisty doradca klienta.  
Telefoniczna linia obsługi klienta.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

 
1 miesiąc na podjęcie decyzji w sprawie CRM i przeszkolenie specjalistów.  
Koszt zależy od opłaty za subskrypcję CRM, jeśli taka istnieje. 
 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna:  

• Większa sprzedaż: Szybka reakcja na zapytania o dostawę przyspiesza proces zakupu. 
• Zaufanie: Profesjonalizm prowadzi do zaufania w relacjach między klientem, a firmą. 

• Lojalność: Klienci, którzy otrzymali natychmiastowe odpowiedzi, zawsze wracają. 
Negatywa: 

• Brak osobistego dotyku: Bez wątpienia, bez względu na to, jak dobry jest produkt, nie masz 
przewagi, aby przekonać swoich klientów za ekranem. 

• Błędy na stronie internetowej: Jednym z problemów, z którymi trzeba się liczyć i być w stanie dać 
swoim klientom alternatywne sposoby (np. linie telefoniczne). 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja wiąże się ze szczęśliwszymi i lojalnymi klientami. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z pozytywnymi ocenami i wyższą sprzedażą. 
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KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
Zaawansowana 
 

POZIOM E-SKLEPU 

 
Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA  

Agile CRM.com (2016). 4 Sposoby automatyzacji obsługi klienta w handlu elektronicznym.  
https://www.agilecrm.com/blog/4-ways-automate-e-commerce-customer-support/  
 
Easyship.com (2018). Wskazówki dotyczące obsługi klienta w handlu elektronicznym. 
https://www.easyship.com/blog/ecommerce-customer-service-tips  
 
Shephyken (n.d.). Szybka reakcja zapewnia przewagę w zakresie obsługi klienta. 
https://hyken.com/customer-service-strategies/quick-response-provides-customer-
service-advantage/  
 

DODATKOWE ŹRÓDŁA 

Groovehq.com (n.d.). Przewodnik Little Big po obsłudze klienta w e-commerce. 
https://www.groovehq.com/blog/ecommerce-customer-service  
 
Steven McDonald (2019). 5 sposobów na skrócenie czasu reakcji działu obsługi klienta.  
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Zespół obsługi klienta powinien biegle posługiwać się językiem angielskim. Każdy inny język może być 
uważany za zaletę.  

  

https://www.agilecrm.com/blog/4-ways-automate-e-commerce-customer-support/
https://www.agilecrm.com/blog/4-ways-automate-e-commerce-customer-support/
https://www.easyship.com/blog/ecommerce-customer-service-tips
https://hyken.com/customer-service-strategies/quick-response-provides-customer-service-advantage/
https://hyken.com/customer-service-strategies/quick-response-provides-customer-service-advantage/
https://www.groovehq.com/blog/ecommerce-customer-service
https://www.superoffice.com/blog/response-times/


 
 

  

2018-1-UK01-KA205-047672 

1.3.4 ELASTYCZNOŚĆ ZWROTÓW 

ABSTRAKT 

Prawie każdy sprzedawca detaliczny zgodziłby się, że lojalność klientów jest kluczem do rentownego 
biznesu. Podobnie, wielu zgodziłoby się, że zyski z produktów zabijają te zyski. Elastyczna polityka 
zwrotów daje sprzedawcom możliwość odniesienia sukcesu w zakresie długoterminowej obsługi klienta i 
większego zaangażowania konsumentów. Elastyczna polityka w zakresie zwrotów może również 
prowadzić do zmniejszenia liczby zwrotów. Dla wielu klientów liberalna polityka zwrotów skłania ich do 
myślenia, że robią zakupy w dobrym sklepie. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego? 
Pierwszym krokiem do zapewnienia lojalności klienta przez dłuższy czas jest wdrożenie łatwej i przyjaznej 
dla klienta polityki zwrotów. Zapewnienie różnych opcji, jak również opcji oszczędzania pieniędzy dla 
Twojego klienta jest koniecznością dla Ciebie i Twojej firmy. 
 
W przypadku dostarczania towarów, których data ważności upłynęła, polityka zwrotów stosowana przez 
Państwa firmę powinna być wdrażana w ramach logicznej linii czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że może 
wystąpić wadliwa partia, „plan b” powinien być gotowy do realizacji. Tak, więc, opracowanie 
kompleksowego planu może faktycznie zmniejszyć zasoby, które być może trzeba będzie wydać na zwroty.  
 
Na przykład, każda platforma internetowa firmy powinna zawierać dobrze napisany opis produktów firmy 
(można również użyć zdjęć lub filmów), aby uniknąć ewentualnych nieporozumień dotyczących tego, co 
oferuje się klientowi. Poza produktami, polityka zwrotów firmy powinna być jasno określona na witrynie 
internetowej i na stronach mediów społecznościowych. W przypadku zapytania o zwrot środków lub zwrot 
towaru, Twoja firma powinna jasno precyzować, jak te kwestie zostaną rozwiązane.  
 
Zasady zwrotu nie powinny być jednak zbyt rygorystyczne, ponieważ klient jest bardziej skłonny 
zaangażować się w zakup, jeśli nie odczuwa presji związanej z polityką zwrotu „do samego końca”. Polityka 
zwrotów może być powodem, dla którego klienci wolą Twoją firmę od konkurencji.  
 
Jak? 
Wykorzystaj swoją perspektywę do stworzenia unikalnej dla Twojej firmy polityki zwrotów; nie używaj 
gotowej i ogólnej, ponieważ prawdopodobnie nie będzie to działać w najlepszym interesie Twojej firmy. 

• Czy klient musi przepakować produkt, czy oferowane przez Ciebie opakowanie może zostać 
ponownie wykorzystane? 

• Czy klient powinien dołączyć paragon zakupu do zwracanego produktu? 

• Ile czasu ma klient od dnia otrzymania produktu, aby go zwrócić? 
• Czy oferujesz wymianę, przechowywanie kredytu poniesionego z tytułu zakupów lub zwrot 

pieniędzy? 

• Czy dajesz im wybór, który z powyższych wyborów preferują? 
• Kto zapłaci za wysyłkę zwrotną? 

 
Ponad połowa kupujących w Internecie twierdzi, że unika sklepów z rygorystyczną polityką zwrotów. 
Bardzo ważnym krokiem, jaki należy podjąć przed wdrożeniem zasad dotyczących zwrotów, jest 
zasięgnięcie opinii klientów, wyszukanie ich, zapytanie, w razie potrzeby przeprowadzenie ankiety, 
spróbowanie zrozumienia preferencji większości, jeśli chodzi o zasady dotyczące zwrotów.  
 



 
 

  

2018-1-UK01-KA205-047672 

Testowanie różnych opcji może być bardzo korzystne dla Twojej firmy. Uzyskanie idealnego sposobu pracy 
wokół zasad zwrotów może być bardzo trudne i wymaga czasu. Przetestuj kilka różnych kombinacji 
pomiędzy limitami czasowymi, opakowaniem i płatnościami, aż dowiesz się, co działa lepiej dla Ciebie i 
produktów, które masz do zaoferowania. Mógłbyś spróbować niektórych z poniższych: 

• Oferować opakowanie, który może być ponownie wykorzystane w przypadku zwrotu, ale należy 
wyraźnie zaznaczyć, że klient musi zapłacić za wysyłkę zwrotną. 

• Wydłużyć termin zwrotu, ale poprosić klienta o dołączenie paragonu zakupu do przesyłki. 
• Zaproponować całkowity zwrot pieniędzy, jeśli zwrot nastąpi w ciągu 24 godzin od zakupu. 
• Podarować każdemu nowemu klientowi bezpłatną jednorazową próbkę produktu. 

 
Kiedy już znajdziesz politykę zwrotów, która najlepiej sprawdza się w Twojej firmie, nie obawiaj się 
zmieniać jej raz na jakiś czas, jeśli na przykład jest ona dla lojalnego klienta, dostosuj ją tak, aby dać 
klientowi poczucie wyjątkowości, aby mieć pewność, że wróci po zamówieniu, które nie przebiegło po jego 
myśli.  
 
KROKI: 
1. Uwzględnij politykę zwrotów na stronie internetowej.                                                                                     
2. Stwórz przejrzysty opis produktów.                                                                                                                                                                                           
3. Wydłuż czas na złożenia zamówienia (powrót do procesu).  
4. Oferuje bezpłatne zwroty/możliwości testowania.                                                                                                           
5. Zbieraj informacje zwrotnych od klientów.                                                                                

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 

1-2 miesiące na testowanie.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Dobrze opracowana polityka zwrotów może uratować Twoją firmę od wielu niepożądanych problemów, 
niezadowolonych klientów, ale przede wszystkim pieniędzy. 
Pozytywna: 

• Dobra polityka zwrotów może przyciągnąć więcej klientów niż jakakolwiek inna funkcja w Twojej 
firmie. 

• Zadbaj o to, aby nie tracić czasu na rozwiązywanie problemów, ponieważ być może klientowi nie 
zależy na ich rozwiązaniu. 

• Działanie to pomoże Tobie i Twoim pracownikom łatwiej zrozumieć intencje klienta, (jeśli na 
przykład osoba zaczyna stwarzać problemy, czy z powodu pieniędzy, czy z jakiegoś innego 
powodu, lub jeśli jest szczerze zainteresowana tym, co masz do zaoferowania). 
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• Reklamowanie firmy. Jasna i przyjazna dla klienta polityka zwrotów może stać się jedną z Twoich 
najlepszych cech, ponieważ polityka zwrotów jest jedną z pierwszych rzeczy, których poszukują 
konsumenci. 

• W dłuższej perspektywie dobra polityka zwrotów zarobi więcej pieniędzy niż to, co zostanie 
„zmarnowane” na rzeczywiste zwroty. 

Negatywa: 
• Potencjalnie może minąć trochę czasu, zanim dowiesz się, która polityka lepiej pasuje do Twojej 

firmy. 
• Na początku będzie się wydawało, że wydałeś więcej pieniędzy na zwroty niż faktycznie zarobiłeś. 
• Niepowodzenia. Od czasu do czasu nie będziesz w stanie zaspokoić potrzeb każdego klienta. 
• Możliwa utrata klientów. Niektórzy klienci nie będą zadowoleni z Twojej polityki zwrotów, więc 

możliwe jest, że następnym razem nie wrócą do Twojej firmy.  

• Możliwa utrata produktów. Niektóre produkty mogą się „zepsuć”, zanim zostaną wysłane z 
powrotem do Ciebie. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Eksploatacja krótkoterminowa dotyczy zadowolenia klientów.  
Długoterminowa eksploatacja wiąże się mniejszą liczbą zwrotów, co przekłada się na wyższy zysk i większą 
widoczność marki. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA  
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DODATKOWE ŹRÓDŁA 
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

 

1.3.5 OCENA USŁUGI DOSTAWY 

ABSTRAKT 

Ocena usług dostawy ma zasadnicze znaczenie dla każdej organizacji, ponieważ jest ona 
odzwierciedleniem jej usług i zawsze pozostawia miejsce na poprawę w firmie. Do pozytywnej oceny 
przyczynia się cena usługi dostawy, czas dostarczenia przesyłki, możliwość śledzenia przesyłki oraz 
gwarancja bezpieczeństwa transportu. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego? 
Ogólnie rzecz biorąc, ocena powinna być przeprowadzana po dostarczeniu produktu, tak, aby klienci mogli 
zostawić komentarze, wspomnieć o sugestiach lub zająć się problemami. Ocena usługi dostawy jest 
niezbędna dla każdej firmy, ponieważ może poprawić skuteczność obecnej sytuacji. 
 
Dobrze znaną metodą pomiaru opinii klienta na temat świadczonych usług jest badanie satysfakcji klienta 
/ ankieta informacyjna. Celem żądania informacji zwrotnych od klientów jest zebranie subiektywnych 
informacji, których nie można zmierzyć.  
 
Jak? 
Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji w sprawie kryteriów/wskaźników, ponieważ nie ma jednego 
właściwego sposobu przeprowadzenia oceny.  
 
W sektorze rolnictwa ocena powinna koncentrować się na następujących aspektach: 

• Jakość produktów: produkty rolne są produktami konsumpcyjnymi, materialnymi i łatwo 
psującymi się. 

https://www.thebalancesmb.com/tips-for-handling-store-returns-2948453
https://www.thebalancesmb.com/tips-for-handling-store-returns-2948453
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://www.shopify.com/retail/why-facilitating-product-returns-can-spell-more-sales
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• Cena: istnieje ogromny rynek produktów rolnych, a ceny są bardzo konkurencyjne i oczywiście 
różnią się w zależności od jakości i pochodzenia produktów. 

• Czas dostawy: konsekwencja oznacza profesjonalizm. Bycie na czas jest niezwykle ważne, jeśli 
chodzi o produkty rolne. 

• System namierzania: System śledzenia powinien być tak dokładny, jak to tylko możliwe, 
zwłaszcza, gdy klient (jak na rynku owoców) nie ma już produktów na stanie.  
 

Ponadto ważne jest, aby zdecydować o sposobie dystrybucji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) 
i oczywiście o dostępności formularza oceny online, na swojej stronie internetowej. Kolejną kluczową 
decyzją dotyczącą oceny jest motywacja. Firma powinna wysłać formularz oceny po wypełnieniu usługi 
dostawy, uprzejmie dziękując za jego wybór i prosząc o opinię. Ważne jest, aby dać klientom powód 
(zachętę) do wypełnienia formularza oceny (np. bon lub nagrodę). 
 
Przykład: 
https://www.survio.com/survey-template/shipping-courier-service-evaluation-survey 
  

TYP DZIAŁANIA 

 
Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 
 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Niezawodna obsługa klienta.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

1-2 dni na zaprojektowanie formularza oceny i podjęcie decyzji o sposobie dystrybucji.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Udoskonalenie: Usługi dostawcze mogą zostać usprawnione w oparciu o opinie klientów. 

 
Negatywna: 

• Normy określające jakość mogą nie być takie same lub spójne we wszystkich krajach.  
 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja wiąże się ze szczęśliwszymi klientami. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z lepszą obsługą i wsparciem klienta, a także ogólną poprawą 
usług. 

KOMPETENCJE ICT 

 
Średniozaawansowane 

https://www.survio.com/survey-template/shipping-courier-service-evaluation-survey
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ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
Zaawansowana 
 

POZIOM E-SKLEPU 

 
Założony 
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Zhou, L., Zhu, L., & Ma, Y. (2016). Badania nad systemem oceny jakości usług przesyłek ekspresowych w 
oparciu o percepcję klienta. Edukacja i badania humanistyczne. 
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 
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1.4 KOMUNIKACJA 

1.4.1 NIEZAWODNA OBSŁUGA KLIENTA 

ABSTRAKT 

Zarządzanie firmą to coś więcej niż tylko świetny pomysł. To coś więcej niż tylko opracowanie świetnego 
produktu lub usługi. Klienci są częścią fundamentów udanego biznesu i muszą być ostrożnie zarządzani. 
Każdy kierownik i właściciel firmy powinien dbać o niezawodną obsługę klienta. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego? 
Obsługa klienta to o wiele więcej niż tylko odbieranie telefonów i odpowiadanie na e-maile. Obsługa 
klienta jest szkieletem, który trzyma firmę razem.  Jest to podstawowe narzędzie do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Obsługa klienta jest procesem zapewniającym satysfakcję klienta. 
 
Pracownik działu obsługi klienta musi posiadać kilka ważnych umiejętności. Obejmują one empatię i 
zdolność do zrozumienia stanu emocjonalnego klienta poprzez rozmowę telefoniczną lub e-mail. Każdy 
klient musi mieć poczucie, że jego skargi są wysłuchiwane i rozumiane. Aby uniknąć jeszcze większego 
komplikowania sytuacji, plusem w tej pracy są zawsze jasne umiejętności komunikacyjne i przyjazne 
podejście. Oprócz powyższego, doskonałe słuchanie i silne umiejętności mówienia są dwoma ważnymi 
atrybutami skutecznego i płynnie działającego działu obsługi klienta.  
 
Jak? 
Aby móc iść na kompromis w celu osiągnięcia rozwiązania, może okazać się bardzo korzystne dla 
przedstawiciela obsługi klienta. Aby było to możliwe, pracownik powinien podjąć pewne kroki. Na 
przykład: 

• Szkolenie w zakresie rozwiązywania konfliktów. 
• Pracownicy muszą być na bieżąco informowani o produktach i polityce firmy. 
• Trzeba znać produkty. Marki, ceny, rabaty i oferty, czas potrzebny do przygotowania i wysyłki 

produktów. 

• Należy rozpoznawać cechy produktów, które mogą zostać przekształcone w korzyści dla klienta. 
 
Każdy przedstawiciel obsługi klienta będzie współpracował z co najmniej 1/3 klientów, którzy kontaktują 
się w celu złożenia skargi, niezależnie od tego, czy chodzi o opóźnioną wysyłkę, wadliwy produkt, czy też o 
nieporozumienie zasad firmy. W takich przypadkach mamy do czynienia z doskonałymi umiejętnościami 
słuchania i silnymi zdolnościami do mówienia, o których wspomnieliśmy powyżej. Pracownik powinien: 

• Najpierw wysłuchać skargi klientów, w końcu mogą się oni dowiedzieć czegoś o produktach lub 
usługach firmy.  

• Posłuchać, co klient ma do powiedzenia, potwierdzić zasadność ich uwag i zaproponować im 
rozwiązanie. 

• Dać im znać, że doceniasz opinie, zarówno dobre, jak i złe.  
• Być w kontakcie z klientami, aż ich problem zostanie rozwiązany. 

 
Może to wiązać się z koniecznością podjęcia przez pracownika jeszcze kilku dodatkowych kroków, np.: 

• Umawianie się na spotkania z osobistymi przedstawicielami firmy. 
• Przekazanie kontaktu do kierownika, innego działu lub eksperta w danej sprawie/problemie. 
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Jednak nawet, jeśli pracownik właśnie zajmował się naprawdę trudnym do zaspokojenia problemem 
klienta, nie powinno to być pretekstem do zbyt długiego przetrzymywania innych klientów na linii, 
ponieważ Twoje starania, aby uszczęśliwić jednego klienta, mogą spowodować, że stracić jeszcze 2-3 
potencjalnych, czy powracających klientów. 
Zdolność do wielozadaniowości jest jedną z najważniejszych umiejętności w zakresie obsługi klienta. 
Świetny pracownik obsługi klienta będzie w stanie łatwo poruszać się pomiędzy różnymi kanałami i 
rozwiązywać problemy w każdym z nich przy użyciu odpowiedniego zestawu umiejętności.  
 
Szablony: 
Użycie szablonów, które zawierają pewne wstępnie napisane skrypty, jest tajemnicą każdej sprawnej 
obsługi klienta. Pracownik mógłby skorzystać z tych szablonów, co jest czymś w rodzaju wytycznych, które 
stanowią pomocną strukturę dla bardziej powszechnych odpowiedzi. Pracownik może potencjalnie nadać 
tym szablonom osobisty wyraz, może i powinien używać własnego sposobu frazowania wstępnie 
napisanego tekstu i dostosowywać go w trackie każdej rozmowy telefonicznej, do e-maila, wiadomości, itp. 
Szablony te nie powinny być jednak zbytnio wykorzystywane, ponieważ same w sobie nie pomogą w 
rozwiązaniu każdego problemu, jaki może mieć klient.  
 
Szczęśliwy klient zwiększa szanse na powrót do e-sklepu i wydanie większej ilości pieniędzy na Twoją 
firmę, więc niezależnie od problemu, z którym masz do czynienia; każdy klient, który ma kontakt z Twoim 
zespołem, powinien być traktowany w sposób jak najbardziej humanitarny i przyjemny. 
 

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

 
Reagowanie na zapytania dotyczące dostaw. 
Ocena usługi dostawy. 
Chatboty na żywo. 
Szczegóły dostawy/rezerwacji przez SMS. 
Odpowiadanie na zapytania w mediach społecznościowych. 
Osobisty doradca klienta. 
Telefoniczna linia obsługi klienta. 
 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

2 tygodnie na szkolenia pracowników. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna:  
Dobra obsługa klienta jest zawsze ceniona przez klientów. 

• Klient, który docenia sposób, w jaki Twoja firma do niego podchodzi, wróci i potencjalnie wyda 
jeszcze więcej, następnym razem. 
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• Dobry kontakt z działem obsługi klienta, może ostatecznie doprowadzić do wielkiego „darmowego 
marketingu”, ponieważ ten klient ma przyjaciół, znajomych, krewnych i tak dalej. Przy odrobinie 
szczęścia mogliby oni potencjalnie mówić o świetnej obsłudze klienta w Twojej firmie, reklamując 
w ten sposób swoje produkty za Ciebie. 

• Dobra obsługa klienta jest kluczem, który może odróżniać Cię od konkurencji. 
• Będziesz mógł śledzić i rozumieć wady i słabe punkty swojej firmy. Na przykład, jeśli więcej niż 2-

3 osoby skarżą się na spóźnioną wysyłkę, może to potencjalnie oznaczać, że firma, z której 
korzystasz przy wysyłce, nie jest właściwa dla Twoich produktów lub klientów. 

 
Negatywa: 
Obsługa klienta reprezentuje politykę firmy. 

• Jest bardziej prawdopodobne, że klient zostawi złe recenzje niż dobre, i jest bardziej 
prawdopodobne, że niewłaściwe traktowanie klienta przez Twój zespół obsługi klienta doprowadzi 
do złej reputacji. 

• W przypadku, gdy pracownik nie może prawidłowo wykonywać swojej pracy, potencjalny klient 
jest najprawdopodobniej stracony. 

Dobra obsługa klienta idzie w parze z dobrą wypłatą. 
• Aby osiągnąć doskonałą jakość działu obsługi klienta, musisz płacić dobre pieniądze swoim 

pracownikom, ponieważ utrzymanie ich zadowolenia jest jedynym sposobem na utrzymanie 
zadowolenia swoich klientów. 

• Płace za obsługę klienta mogą być bardzo wysokie, w zależności od godzin, w których pracownik 
jest proszony o pracę, godzin nadliczbowych, itp. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja to zadowoleni i szczęśliwi klienci. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z większą sprzedażą i lepszą obsługą klienta. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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1.4.2 CHATBOTY NA ŻYWO 

ABSTRAKT 

Chatbot nazywany jest również szpiegiem, konwersacyjnym botem, cyfrowym rozmówcą, interaktywnym 
agentem, interfejsem konwersacyjnym, konwersacyjną sztuczną inteligencją, talk-botem lub sztucznym 
podmiotem szpiegowskim. Zasadniczo jest to program komputerowy lub sztuczna inteligencja, która 
prowadzi rozmowę za pomocą metod słuchowych lub tekstowych. 
Takie programy są często zaprojektowane tak, aby przekonująco symulować, jak człowiek zachowywałby 
się, jako partner do rozmowy, przechodząc tym samym test Turinga. Chatbot jest zwykle używany w 
systemach dialogowych do różnych celów praktycznych, w tym do obsługi klienta lub pozyskiwania 
informacji. Niektóre Chatboty korzystają z zaawansowanych systemów przetwarzania języka 
naturalnego, ale wiele prostszych systemów skanuje w poszukiwaniu słów kluczowych na wejściu, a 
następnie wyciąga z bazy danych odpowiedź z najbardziej pasującymi słowami kluczowymi lub 
najbardziej podobnym wzorem sformułowań. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

* Warto wspomnieć, że są 2 rodzaje Chatbotów: a. Chabot oparty na zasadach b. Chabot sztucznej 
inteligencji.  
Ta działanie dotyczy Chatbotów sztucznej inteligencji. 
 
Dlaczego? 
 
Chatbot jest programem komputerowym, który został zaprojektowany głównie w celu ułatwienia obsługi 
klienta. Jest to sposób interakcji pomiędzy maszyną, a człowiekiem. Jest to, więc niezbędne dla każdej 
firmy e-commerce, ponieważ pomaga w utrzymaniu komunikacji w sposób zautomatyzowany i dokładny 
oraz napędza większą sprzedaż. Chatbot sztucznej inteligencji promuje bez wysiłkowe zakupy dla 

https://www.investopedia.com/terms/c/customer-service.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/customer-service.asp
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2017/10/29/personalized-customer-experience-increases-revenue-and-loyalty/#7ba4e4594bd6
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2017/10/29/personalized-customer-experience-increases-revenue-and-loyalty/#7ba4e4594bd6
https://www.zendesk.com/resources/customer-service-skills/
https://aircall.io/blog/customer-experience/personalized-customer-service/
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użytkowników Internetu i może skutecznie wykorzystać technologię, aby zapewnić bardziej 
satysfakcjonujące zakupy.  
  
Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś korzystać z Chatbotów w swoim sklepie internetowym: 

• Użytkownicy mogą złożyć zamówienie łatwiej, szybciej, bez pomyłek.  
• Może być używany do polecania innych dostępnych produktów Twoim klientom w zależności od 

ich preferencji zakupowych. 
• Odpowiada on na pytania klientów dotyczące pakowania, dostawy, kosztów, jakości, itp. 
• Może oferować szczegółowe informacje o produktach.  

 
Jak? 
 
W odniesieniu do wdrożenia Chatbota, Chatboty mogą być zintegrowane z narzędziami do wysyłania 
wiadomości, takimi jak Facebook Messenger, Slack, telegram, itp. 
  
Sukces Chatbotów mierzony jest poziomem użyteczności, zaangażowania i wartości. 
 
Chatboty sztucznej inteligencji: 

• Silnik bota na Facebooku - Wit.ai 
• Rozwiązanie botów autorstwa Microsoft 
• Api.ai 

 

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

 
1 miesiąc na podjęcie decyzji w sprawie Chatbotów sztucznej inteligencji i wdrożenie. 
Koszt zależy od opłat w zakresie Chatbotów sztucznej inteligencji. 
 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Szybka reakcja na nieograniczoną liczbę użytkowników sieci w tym samym czasie. 
• Zapewnianie całodobowego wsparcia i czatu przez wiele godzin bez konieczności nadzoru. 
• Zastąpienie pracownika w zespole obsługi klienta.  

• Zdolność do zrozumienia znaczenia zdania, a nie tylko słowa. 
• Automatyzacja pracy powtarzalnej. 

Negatywa: 

• Nie zawsze może zrozumieć źle napisane słowo lub niekompletne zapytanie.  
• Nie potrafi myśleć z własnej woli.  
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• Jedyne informacje, jakie posiadają, to zaprogramowane dane wprowadzone do programu.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy (brak dodatkowego personelu 
do wykonania pracy). 
Długoterminowa eksploatacja polega na wspieraniu Twojego biznesu w relacjach z klientami i daniu Ci 
możliwości dotarcia do większej grupy odbiorców. 

KOMPETENCJE ICT 

n.d.  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

 
Dobrze rozwinięty 
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1.4.3 SZCZEGÓŁY DOSTAWY/REZERWACJI PRZEZ SMS 

ABSTRAKT 

System marketingu SMS-owego zapewnia natychmiastowe narzędzie marketingowe dla wszelkiego 
rodzaju firm. Nie ma szybszego sposobu na emitowanie nowych kampanii, promocji i ofert dla klientów 
oraz rabatów, a także może być wykorzystywany do dalszego zwiększania zadowolenia klientów poprzez 
bezpośrednie wysłanie tekstu potwierdzającego dostawę lub rezerwację.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego?  
SMS to najbardziej praktyczny sposób dotarcia do Twoich klientów, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do 
natychmiastowego otwierania i czytania tekstów, w przeciwieństwie do mediów społecznościowych i 
poczty elektronicznej, gdzie wymagane jest połączenie z Internetem. 
  
Przedsiębiorstwa handlu elektronicznego używają SMS-ów do różnych celów, takich jak: 

• Weryfikacja zamówienia: Niektóre firmy dzwonią do swoich klientów, aby potwierdzić 
zamówienia przez telefon i na odwrót. Alternatywnie, można zweryfikować zamówienie za pomocą 
tekstu 

• Szczegóły dotyczące wysyłki i aktualizacje: Wysyłanie szczegółów wysyłki i aktualizacji w tekście 
jest przydatne i możesz dać klientom znać, kiedy ich artykuł będzie gotowy do odbioru. 

• Potwierdzenie dostawy: Ty, jako firma, chcesz wiedzieć, że klient otrzymał zamówienie. 
• Weryfikacja płatności: Sprawdź, czy Twoi klienci otrzymali swoje zamówienie. 
• Poproś o informację zwrotną: Poproszenie klienta o informację zwrotną za pośrednictwem 

wiadomości SMS pokazuje, że zależy Ci na jego opinii, ponieważ możesz wykorzystać jego sugestie 
do poprawy obsługi klienta.  

• Wysyłać oferty specjalne i promować nowe produkty. 
 

Jak? 
KROKI: 
1. Zarejestruj się w internetowej usłudze SMS.  
2. Wymień numery telefonów swoich klientów. 
3. Zautomatyzuj metodę wysyłania wiadomości do odbiorcy.                                                                      
4.Pozwól, aby Twój klient złożyli zamówienie za pomocą tekstu.                           
5. Wysyłaj SMS-y o ofertach/zniżkach do swoich klientów, (jeśli i tylko oni się zgadzają).  
 
Wskazówki: 

• Spersonalizuj swoją wiadomość: Wpisz imię i nazwisko swojego klienta w wiadomości tekstowej. 
• Włącz opcję anulowania subskrypcji: Okazuje on szacunek i zaufanie w odniesieniu do praw 

klienta. 
• Uwzględnij klientowi możliwość podjęcia natychmiastowego działania. 
• Użyj słów kluczowych, aby zwrócić na siebie uwagę.   
• Nie przesadzaj: SMS to zalecana strategia, ale wszystko z umiarem - bądź efektywny, ale nie 

inwazyjny! 
 
  

TYP DZIAŁANIA 
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Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Reagowanie na zapytania dotyczące dostaw.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

2-3 tygodnie na podjęcie decyzji o usłudze SMS i wdrożenie rozwiązania. 
Koszt zależy od opłat dostawcy usług SMS. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Tworzenie lepszych doświadczeń dla klientów: Dobrze poinformowani klienci to zadowoleni i w 

końcu lojalni klienci. Zadowolony klient jest bardziej skłonny do dokonania kolejnego zakupu i 
jest otwarty na otrzymanie większej ilości materiałów promocyjnych. 

• Zwiększenie lojalności klientów. 
• Zwiększenie sprzedaży. 

 
Negatywa: 

• Blokowanie numeru nadawcy.  
 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Eksploatacja krótkoterminowa polega na szybszym kontakcie z klientami, (ponieważ ma wyższy wskaźnik 
otwarć niż e-maile), co skutkuje wyższą sprzedażą. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z udostępnianiem usługi, aby przyciągnąć więcej biznesu do 
Twojej firmy. 

KOMPETENCJE ICT 

Niskie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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1.4.4 ODPOWIADANIE NA ZAPYTANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

ABSTRAKT 

Społeczna obsługa klienta zapewnia obsługę klienta za pośrednictwem kanałów mediów 
społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, aby szybko odpowiedzieć na pytania. 69% klientów 
uważa, że szybkie rozwiązanie problemu ma zasadnicze znaczenie dla dobrej obsługi, co sprawia, że 
społeczne wsparcie konsumentów jest niezbędne. Portale społecznościowe takie jak Facebook i Twitter 
ewoluowały, by stać się czymś więcej niż tylko powstającymi platformami marketingu i reklamy. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego? 
"Szacuje się, że do 2020 r. 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z mediów społecznościowych do obsługi 
klienta.  
Firmy z branży e-commerce dostrzegają siłę mediów społecznościowych w docieraniu do nowych klientów, 
angażowaniu i nagradzaniu istniejących. Profile w mediach społecznościowych i wspólne treści to jeden z 
priorytetów w strategicznym planie marketingowym i może on być istotnym czynnikiem stymulującym 
ruch na stronach internetowych. 
 
Direct Message Marketing (DM): forma prywatnej komunikacji pomiędzy specjalistą ds. mediów 
społecznościowych firmy, a użytkownikiem. Często służyło to zapewnieniu klientom wsparcia i szybkich 
odpowiedzi na pytania.  
Bezpośrednie przesyłanie wiadomości daje poczucie prywatnej komunikacji z użytkownikiem mediów 
społecznościowych. Najczęściej spotykane platformy mediów społecznościowych z bezpośrednimi 
wiadomościami obejmują: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, i które zostały 
przedstawione poniżej: 
 

https://www.livechatinc.com/blog/text-messaging-ecommerce/
https://www.clicksend.com/en/solutions/ordering-and-delivery/
https://youcanbook.me/feature/sms/
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• Facebook: król mediów społecznościowych. Każdy biznes e-commerce powinien utrzymywać 
obecność Fb, która odzwierciedla tożsamość firmy, wartości i działania. Fb wymaga, aby 
użytkownik polubił stronę przed wysłaniem prywatnej wiadomości. Fb nawet nagradza strony, 
które reagują szybko. 

• Instagram: Użytkownicy Internetu są głodni treści wizualnych i Instagram został zaprojektowany 
specjalnie z tego powodu.  

• Twitter: budowanie wspólnoty zwolenników, którzy chcą Cię usłyszeć. Pozwala on na wysłanie 
wiadomości do 50 użytkowników i wymaga obserwowania.  

• YouTube: król wyszukiwarek wideo. Filmy wideo mogą być uznane za najbardziej odpowiedni 
sposób na reklamę Twoich produktów. 

• LinkedIn: Doskonałe narzędzie B2B do promocji marki, choć dość drogie w porównaniu z 
powyższymi rozwiązaniami.  
 

Jak? 
KROKI: 
1. Załóż konto/stronę w mediach społecznościowych dla swojej firmy, (co najmniej 1).                                                                     
2.Zatrudnij menedżerów ds. mediów społecznościowych do zarządzania swoim kontem/stroną (na 2 
zmiany, co najmniej - 16h/7d).                                                         
 
Jako użytkownik, można skorzystać z DM w celu: 

• Prośby o pomoc: Możesz wysłać bezpośrednią wiadomość przez stronę mediów 
społecznościowych, aby poprosić o wsparcie.  

• Zgłaszania problemów, jako użytkownik: Użytkownicy mediów społecznościowych często 
zgłaszają problemy na stronach mediów społecznościowych.  

 
Jako administrator strony w mediach społecznościowych, powinieneś: 

• Szybko reagować i w razie potrzeby przeprosić za niedogodności. 
• Odpowiadać na pytania klientów dotyczące dostępności zapasów.  
• Wysyłać oferty i promować nowe produkty za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
• Być w stanie informować o sprawach interesujące klienta, aby każdy DM był osobisty i 

komplementarny. 

TYP DZIAŁANIA 

 
Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych bez inwestycji. 
 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Różne opcje dostawy. 
Reagowanie na zapytania dotyczące dostawy. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

1-2 tygodnie na wynajęcie eksperta i stworzenie stron mediów społecznościowych. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 
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Pozytywna: 

• Znajdź nowych klientów. 
• Nagradzaj istniejących klientów. 
• Zaangażuj swoich klientów. 
• Reklama i promocja produktów. 
• Świadczenie usług dla klientów. 

Negatywa: 

• Należy równolegle radzić sobie z wieloma i różnymi sytuacjami. 
• Obsługa i zarządzanie postawą klientów.  
• Reakcja na skargi w ciągu godziny. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowe wykorzystanie wiąże się z większym ruchem na stronie internetowej i recenzjami w 
mediach społecznościowych. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się ze zwiększeniem widoczności marki. 

KOMPETENCJE ICT 

Niskie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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1.4.5 OSOBISTY DORADCA KLIENTA 

ABSTRAKT 

Osobisty doradca klienta może w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby klienta podczas jego poznawania, 
dać Ci więcej możliwości wyboru, dostosować się do Twoich potrzeb, zaoferować przejrzystość i zapewnić 
swobodę podczas podejmowania decyzji. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Dlaczego? 
Wraz z rozwojem rynku handlu elektronicznego, rosną także różne opcje produktów. Jednak przy tak 
wielu opcjach, szanse na zakup niewłaściwego produktu lub nawet otrzymanie czegoś zupełnie innego 
niż to, co zamówisz, zwiększają się. Posiadanie osobistego doradcy klienta może radykalnie poprawić 
ocenę Twojej firmy, jak również jej wiarygodność.  
 
Personalizacja jest kluczem. Dlatego właśnie posiadanie osobistego doradcy klienta jest koniecznością, 
aby osiągnąć najlepszą obsługę klienta, ponieważ jest to świetny sposób, aby klienci czuli, że 
zaspokojenie ich potrzeb jest Twoim priorytetem. Zwłaszcza, gdy dotyczy to nowych klientów, którzy 
mogą stać się nabywcami powracającymi do produktów Twojej firmy. 
 
Jak? 
KROKI: 

1. Poszukiwanie doświadczonego personelu. 
2. Pokaż im, co będą sprzedawać, jaka jest polityka firmy i preferowany sposób zwracania się do 

klientów; przed zatrudnieniem ich, przez okres szkolenia / upewnij się, że mogą się zaangażować 
w potrzeby i prośby klientów. 

Osobisty doradca klienta może: 
• Zaprezentować klientowi różnorodność produktów, upewniając się, że są świadomi tego, co ma 

zamiar kupić - co zmniejsza możliwość zwrotu produktów. 
• Daj klientowi różne opcje i dostosuj zamówienie do preferencji klienta. 
• Upewnij się, że klient jest w pełni świadomy wszystkich zasad dotyczących zakupu, wysyłki i 

ewentualnych zwrotów. 

• Wreszcie, gdy pojawiają się problemy, osobisty doradca może podjąć działania i uspokoić 
klienta, zachowując przy tym spokojną postawę. 

 

Najważniejsze czynniki wpływające na zadowolenie klienta (% respondentów)  

Doświadczenie % zadowolonych ankietowanych   

Kompetentni przedstawiciele działu obsługi klienta 78%  

Kanały komunikacyjne były wygodne 48%  
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Firma była proaktywna w docieraniu do mnie 37%  

Transakcja była spersonalizowana 38%  

Źródło: Genesys, październik 2009  

Osobisty doradca klienta powinien: 
• Przez cały czas utrzymać obsługę na profesjonalnym poziomie. 

• Być w pełni świadomym produktów i ich możliwych wad. 
• Tworzyć i utrzymywać dobre relacje z potencjalnymi lub powracającymi klientami. 
• Przejść dodatkowe kroki, aby zadowolić klienta. 
• Utrzymywać relacje na pół przyjaznych zasadach, tak, aby klient mógł poczuć osobisty charakter 

firmy i tego, co ma ona do zaoferowania. 
Celem posiadania pracowników na stanowisku osobistego doradcy klienta jest sprawienie, aby Twoi 
klienci czuli, że robią interesy z człowiekiem, a nie z firmą. Jest to bardzo cenna koncepcja, ponieważ 
może ona prowadzić do lepszej obsługi klienta, a tym samym do utrzymania jego zadowolenia. Duża 
część pracy w dziale obsługi klienta polega na „odzwierciedlaniu” języka i tonu klienta. Bycie „bratnią 
duszą” jest podstawową umiejętnością każdego osobistego doradcy, ponieważ pomaga w tworzeniu 
relacji z klientem, ale umiejętność zrozumienia - czytania - potrzeb klienta jest o wiele ważniejsza, 
ponieważ może prowadzić do lepszego zrozumienia tego, czego klient szuka. 
 
Jednak samo bycie człowiekiem nie wystarczy. Osobisty doradca powinien stale analizować upodobania 
klientów i stale poszukiwać informacji zwrotnych ze wszystkich możliwych źródeł, ponieważ jest to jeden 
z najlepszych sposobów na zapewnienie, że wykonują oni dobrą robotę oferując klientom personalizację i 
dostosowanie ich oferty. Istotne jest, aby nadal uczyć się poprzez swoją pracę i konsekwentnie budować 
wiedzę, czy to po to, aby stać się lepszym w tym, co robisz, czy aby móc oferować lepsze, spersonalizowane 
interakcje z klientami - sprawić, że jednorazowy klient, stanie się lojalnym i powracającym klientem.  

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

• 2 tygodnie do 1 miesiąca na poszukiwanie doświadczonego personelu. 
• 1 miesiąc - maksymalnie - na okres szkolenia. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA  

Posiadanie osobistego doradcy klienta może przynieść wiele korzyści Tobie i firmie, ponieważ osobiście 
zajmie się on wszystkimi życzeniami klientów.   
Pozytywna: 

• Długoterminowe rozwiązanie: Osobisty doradca klienta, może być długoterminowym 
rozwiązaniem, aby uniknąć skarg klientów i ciągłych nieporozumień pomiędzy klientami i tym, co 
Twoja firma ma do zaoferowania. Może być zarówno mediatorem, jak i Twoim najlepszym 
marketingowcem.  
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• Lepsze opinie/recenzje klientów, a tym samym lepszy wskaźnik sprzedaży:, jeśli 
Twoi klienci są zadowoleni z ich doświadczeń, to za nimi pójdą wspaniałe opinie, czy to na Twojej 
stronie internetowej, na stronach mediów społecznościowych, czy od ust do ust. Oczywiście w 
zależności od tego, jak dobrze osobisty doradca klienta radzi sobie z żądaniami, potrzebami i 
reklamacjami klientów.  

• Osobiste korzyści: tworzenie i utrzymywanie osobistej i bliskiej estetyki jest bardzo ważne, 
ponieważ klienci mają większe szanse na powrót do Twojej firmy, jeśli zostanie stworzone 
połączenie między nimi, a doradcą. 

Negatywa: 
• Czasochłonne: znalezienie pracowników, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie może być 

bardzo trudne. Znalezienie odpowiedniego personelu do tego rodzaju pracy może potencjalnie 
zająć bardzo dużo czasu, ponieważ trzeba będzie go odpowiednio przeszkolić i upewnić się, że 
zostanie zaangażowany na tyle, aby nadążyć za sytuacją i zachować spokojną postawę w każdej 
sytuacji. 

• Ekonomicznie: Utrzymanie zadowolenia klientów poprzez utrzymanie zadowolenia 
pracowników. Posiadanie osobistych doradców klienta pracujących 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu, zaspokajających wszelkie potrzeby klientów, może w końcu kosztować Twoją firmę 
wiele pieniędzy, ponieważ tego typu praca wymaga ciągłego kontaktu z „obcymi”. Oznacza to, że 
osobisty doradca będzie potencjalnie pracował nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie pracuje.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja daje zadowolonych klientów i lepszych doświadczeń z klientami. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z lojalnymi klientami i zaufanymi relacjami. 

KOMPETENCJE ICT 

Niskie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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1.4.6 TELEFONICZNA LINIA OBSŁUGI KLIENTA 

ABSTRAKT 

W związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów, przedsiębiorstwa stoją w obliczu ogromnej potrzeby 
korzystania z telefonu do strategii obsługi klienta. Kanał telefoniczny odgrywa dużą rolę w sukcesie 
klienta oraz w jakości obsługi klienta firmy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, telefon jest niezbędnym 
kanałem. W związku z tym odpowiednia technologia odpowiednio ewoluowała. Zdolność do interakcji z 
ludzkim głosem jest niezastąpiona, jeśli chodzi o rozwijanie dobrych relacji z klientem. Empatyczna 
obsługa klienta to świetny sposób na zwiększenie lojalności klientów. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Dlaczego? 
Wsparcie telefoniczne jest tradycyjnym sposobem obsługi klienta i nadal jest akceptowane przez większość 
firm i sprawia, że firma wydaje się bardziej godna zaufania i legalna. Klienci oczekują wsparcia 
wielokanałowego i możliwości kontaktu z firmami za pośrednictwem różnych kanałów, dzięki czemu mogą 
wybrać ten, który im odpowiada.  
  
Oto kilka sytuacji, w których linia telefoniczna byłaby bardzo pomocna: 

• Jeśli Twoi klienci są starsi, mogą czuć się bardziej komfortowo komunikując się przez telefon 
zamiast przez e-mail lub media społecznościowe.  

• Jeżeli pytanie lub kwestia nie może być rozwiązana online. 
• Jeśli chcesz stworzyć bardziej osobistą relację ze swoimi klientami. 

 
Jak? 
 
KROKI: 

1. Ustawienie systemu VoIP. 
2. Wynajem pracowników – całodobowy. 

 
Zdecydowanie, czy i w jaki sposób oferować wsparcie telefoniczne jest jedną z najtrudniejszych kwestii, 
zwłaszcza dla małych firm handlu elektronicznego z ograniczoną liczbą pracowników. Decyzja o 
posiadaniu linii telefonicznej będzie zależeć od specyficznych potrzeb Twojej firmy e-commerce, więc 
zastanów się uważnie zanim podejmiesz decyzję, chociaż klienci będą ją naprawdę doceniać. 
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Warto również wspomnieć, że Twój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego nie jest odpowiedni 
dla Twojej firmy, ponieważ wygląda nieprofesjonalnie. Dodanie biznesowej usługi telefonicznej pozwala 
na: 

• Mierzenie czasu trwania rozmowy.  
• Śledzenie skarg klientów w celu doskonalenia działalności firmy.  
• Skrócenie czasu oczekiwania poprzez przekierowanie połączenia do pierwszego dostępnego 

przedstawiciela. 

• Darmowe połączenia, ponieważ system VoIP wymaga tylko połączenia z Internetem. 
 

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

1 tydzień na wdrożenie i wypróbowanie rozwiązania. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Profesjonalny przedstawiciel.   
• Szybsza obsługa.  
• Świetny sposób na uczenie się od swoich klientów. 
• Budowanie zaufania. 

• Łatwiej zachęcić, aby kupić więcej. 
Negatywa: 

• Kosztowny.  
• Outsourcing personelu nie jest rozwiązaniem, ponieważ pracownik powinien być w stanie 

odpowiedzieć na każde pytanie i poradzić sobie z nim. 
• Trzeba nauczyć się radzić sobie z ludzką postawą i zarządzać nią. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Krótkoterminowa eksploatacja daje zadowolonych klientów i lepszych doświadczeń z klientami. 
Długoterminowa eksploatacja wiąże się z lojalnymi klientami i zaufanymi relacjami z nimi. 
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Zapewnij również międzynarodową linię obsługi klienta. 
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