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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu drugą, pogłębioną część 
raportu, opisującą zachowania zakupowe polskich konsumentów 
w czasach wielokanałowej sprzedaży i komunikacji sprzedawców 
z klientami, czyli tzw. „omni-channel”. To, w jaki sposób klienci 
korzystają dziś z rozwiązań oferowanych w internecie, jakie są 
ich doświadczenia z różnego rodzaju platformami zakupowymi, 
które kategorie towarów są poszukiwane w sieci, staje się coraz 
cenniejszą wiedzą dla sieci handlowych czy dystrybutorów. 
Bowiem - jak nigdy przedtem – właściwe reakcje na nowe 
potrzeby konsumentów mogą stanowić o przyszłości biznesu. 
Realizując nasze badanie szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

• jak duża grupa Polaków wykorzystuje dziś możliwości 
wielokanałowego dostępu do dóbr i usług;

• jakie usługi omni-channel oferowane przez sieci handlowe 
preferują konsumenci, dlaczego wybierają zakupy on-line 
i jakie są bariery rozwoju tego kanału sprzedaży w przypadku 
różnych kategorii produktowych;

• jakie są oczekiwania wobec rozwoju oferty on-line;

• jak efektywnie komunikować się z konsumentem  
omni-channel.

To tylko wybrane zagadnienia omawiane w tym raporcie, który 
powstał na podstawie badań zrealizowanych w marcu 2019 
r. Ponieważ rzeczywistość on-line zmienia się bardzo szybko, 
świadomość obecnych konsumentów może być już nieco inna. 
Jednak wychwycone trendy i formułowane na ich podstawie 
wnioski nie dezaktualizują się aż tak szybko. Mamy nadzieję, 
że spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Z poważaniem, 
Łukasz Wojciechowski

Łukasz Wojciechowski 
Partner 
Lider Zespołu Dóbr 
Konsumpcyjnych
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Wstęp

Wielokanałowa sprzedaż i komunikacja 
z klientami, czyli tzw. omni-channel, to nowa 
rzeczywistość polskiego handlu detalicznego. 
Z badania EY wynika, że już 57% Polaków 
dokonuje zakupów równocześnie w kanałach 
online i offline, a 66% poszukuje w internecie 
informacji o produktach i ich cenach 
(Rysunek 1). Oznacza to, że większość 
konsumentów w Polsce jest już 
wielokanałowa. 

Jednak preferencje konsumentów zależą 
od rodzaju kupowanych produktów  
(Rysunek 2). W przypadku artykułów 
spożywczych zarówno robienie zakupów 
online, jak i poszukiwanie w sieci informacji 
nie jest zbyt popularne. Po przeciwnej stronie 
jest elektronika użytkowa, którą konsumenci 
chętnie kupują w e-sklepach, sięgają też w jej 
przypadku do sieci po więcej informacji 
na jej temat. W przypadku odzieży, obuwia 
oraz „zrób to sam” wyniki są zbliżone do 
średniej dla wszystkich kategorii. 

57% 
konsumentów jest omni-channel

66% 
konsumentów poszukuje 

w internecie informacji 
o produktach i ich cenach

Kolejnym istotnym czynnikiem różnicującym 
konsumentów jest demografia, rozumiana 
jako „Etapy życia”. Co do zasady większe 
i młodsze gospodarstwa domowe intensywnie 
używają kanałów online, natomiast mniejsze 
i starsze zdecydowanie preferują tradycyjne 
formy zakupów oraz rzadziej wykorzystują 
komunikację przez internet (Rysunek 3).

Celem tego raportu jest omówienie procesu 
zakupowego w epoce omni-channel. 
Opisujemy w nim usługi, z których korzystają 
konsumenci, sprawdzamy, co ich motywuje 
do zakupu oraz wskazujemy główne bariery 
wyjścia ze strefy offline. Przedstawiamy 
też konkretne rozwiązania, jakich sieci 
handlowe mogą użyć do optymalizacji swojej 
działalności wielokanałowej.

Rysunek 1 | Odsetek Polaków korzystających z zakupów w kanale online i offline oraz 
odsetek Polaków korzystających z kanału online do pozyskiwania informacji o produktach 
i ich cenach

Źródło: Badanie EY
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Źródło: Badanie EY
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Rysunek 3 | Odsetek Polaków korzystających z zakupów w kanale online i offline oraz odsetek Polaków korzystających z kanału online 
do pozyskiwania informacji o produktach i ich cenach w poszczególnych „Etapach Życia”

Źródło: Badanie EY

Rysunek 2 | Odsetek Polaków korzystających z zakupów w kanale online i offline oraz odsetek Polaków korzystających z kanału online 
do pozyskiwania informacji o produktach i ich cenach w podziale na kategorie produktowe
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Metodologia

Metoda badawcza: 
wspomagany komputerowo wywiad za 
pomocą strony www (CAWI)

Próba badawcza: 
reprezentatywna dla Polski próba 1628 osób 
w wieku 15-75 lat 

Termin badania: 
marzec 2019 r.

Zakres badania: 

Badanie obejmowało pięć kategorii 
produktowych handlu detalicznego. Badane 
kategorie stanowią ponad 80% wartości 
całego rynku handlu detalicznego. 

Lista kategorii:

artykuły spożywcze

odzież 

obuwie 

„zrób to sam”/sklepy 
z narzędziami i markety 
budowlane (nazywane dalej 
„zrób to sam”) 

elektronika użytkowa 

W badaniu wyróżniliśmy dwa kanały 
sprzedaży:

• sklepy stacjonarne (nazywane dalej 
jako „kanał offline”) – zdefiniowane jako 
fizyczne sklepy poszczególnych sieci 
handlowych 

• sklepy internetowe (nazywane dalej jako 
„kanał online”) – zdefiniowane jako zakupy 
poprzez strony internetowe lub aplikacje 
mobilne. 

konsumenci omni-channel – 
używający zarówno kanału 
sprzedaży online, jak i offline

Wyróżniliśmy również dwa kanały 
komunikacji:

• kanał komunikacji online – aplikacje 
mobilne, platformy porównywania cen, 
fora internetowe, media społecznościowe, 
sklepy internetowe itd.

• kanał komunikacji offline – gazetki 
reklamowe sklepów stacjonarnych, reklamy 
telewizyjne, reklamy radiowe, billboardy, 
sklepy stacjonarne, znajomi itd.

Zdefiniowaliśmy też dwie grupy 
konsumentów:

konsumenci offline – używający 
tylko kanału sprzedaży offline.
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Jak zachowuje się klient  
omni-channel? 
  

Badanie EY pokazuje z jakich usług omni-channel oferowanych przez sieci handlowe korzystają 
konsumenci. Podzieliliśmy je na dwie grupy: związane z logistyką (np. zamawianie i odbiór 
produktu) oraz z doświadczeniem klienta w sklepie stacjonarnym (np. nawigacja, informacje 
o produkcie). 

Z badania wynika, że 76% konsumentów skorzystało choć raz z dostępnych na rynku rozwiązań 
logistycznych (Rysunek 4). Najpopularniejszą usługą jest zamówienie i odbiór w sklepie – takie 
doświadczenia ma 55% Polaków. Kolejnym wykorzystywanym rozwiązaniem była ujednolicona 
dostępność oferty w obu kanałach sprzedaży (51%). 46% badanych miało okazję zamówić 
towar w sklepie online z dostawą do domu. Nieco mniej, bo 40% dokonało zwrotu w sklepie, 
a 36% zarezerwowało online artykuł do odbioru w tradycyjnej placówce. 

Z usługami mającymi związek z doświadczeniem w sklepie miało styczność 61% Polaków. 
Najbardziej popularne są tu dodatkowe promocje wykorzystujące lokalizację (24%), cyfrowe 
wyszukiwarki produktów w sklepie (19%), funkcja skanera w aplikacji używana do pobierania 
informacji o towarach (18%) oraz skanowanie produktów i ich odbiór przy kasie (18%). Nieco 
mniejsza grupa spotkała się z wywoływaniem informacji o czasie oczekiwania w kasie (17%), 
korzystała z cyfrowej nawigacji w sklepie (14%) oraz witryn sklepowych do dokonywania 
zamówień online (13%). Najmniej popularną usługą były konsultacje za pośrednictwem 
wideokonferencji (9%).

Rysunek 4 | Odsetek Polaków, którzy skorzystali z usług omni-channel z kategorii 
logistyki

Źródło: Badanie EY
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Źródło: Badanie EY

Rysunek 5 | Odsetek Polaków, którzy skorzystali z usług omni-channel z kategorii 
doświadczenia klienta
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(np. w domach towarowych)

spersonalizowane produkty cyfrowe:
filmy/informacje o produktach w sklepie

wirtualne sklepy/witryny sklepowe do 
zamawiania produktów za pomocą aplikacji skanera

konsultacje poprzez 
wideokonferencję

61% 
konsumentów choć raz 
skorzystało z rozwiązań 
omni-channel związanych 
z doświadczeniem klienta

Wniosek dla biznesu

Większa ilość konsumentów choć 
raz skorzystała z usług związanych 
z logistyką niż z doświadczeniem 
zakupowym. Może to wskazywać 
na to, że omni-channel dla 
konsumentów oznacza głównie wygodę 
i łatwiejszy dostęp do produktów. 
Jednocześnie kluczowym staje się 
odpowiednie zarządzenie łańcuchem 
dostaw, żeby zaoferować konsumentom 
odpowiednie usługi oraz zapewnić ich 
stałą jakość.
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Wniosek dla biznesu

Wysoka świadomość usług  
omni-channel wśród konsumentów 
offline przy jednocześnie niskiej 
konwersji pokazuje, że największa praca 
w budowie kanału online to nie edukacja 
ale zidentyfikowanie i odpowiednie 
zaadresowanie barier przed zakupem. 

Jednocześnie badanie EY pokazuje zróżnicowanie wiedzy o tych usługach oraz stopnia ich 
wykorzystania zależne od tego, czy są to konsumenci omni-channel, czy też offline 
(Rysunek 6). W większości klienci dobrze znają różne formy usług związanych z logistyką, 
choć i tu są różnice. Więcej o nich wiedzą konsumenci omni-channel (80%+), nieco mniej 
- ci kupujący w sklepach stacjonarnych (60%+). A jak wiedza przekłada się na praktykę? 
Konsumenci omni-channel korzystają z nich dwukrotnie częściej, najczęściej wybierając 
zamawianie online i odbiór w sklepie (70%). Najrzadziej decydują się na zwrot towaru 
w placówce handlowej (50%). Konsumenci offline najbardziej świadomi są możliwości zakupu 
konkretnego produktu zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym, jednak tylko 
co trzeci korzysta z tej wymienności. Także oni najczęściej zamawiają produkty online 
z odbiorem w sklepie (36%), a 27% kupuje towary online z dostawą do domu. Tak samo jak 
konsumenci omni-channel, najrzadziej wybierają oni usługę serwisu zwrotu w sklepie (27%).

Usługi związane z doświadczeniem klienta nie są tak dobrze znane jak usługi logistyczne, 
mniejszy jest także stopień ich wykorzystania. Jednak i tu odsetek świadomych konsumentów 
jest większy w grupie omni-channel. W obu przypadkach najpopularniejsza jest opcja mobilnej 
płatności w sklepie. O takiej możliwości wie 83% klientów omni-channel i 61% z grupy offline. 
Dobrze znane są także możliwości rezerwacji online artykułów znajdujących się w sklepie 
stacjonarnym i opcja ofert promocyjnych zależnych od lokalizacji klienta. 

Odsetek konsumentów omni-channel świadomych pozostałych usług z tej grupy mieści się 
w przedziale 43-61%, a korzystających z nich – od 14 do 32%. Najgorzej wypadają konsultacje 
poprzez wideokonferencje. Wie o nich 43% klientów, a miało styczność 14%. W przypadku 
konsumentów offline świadomość pozostałych usług jest zdecydowanie niższa, bo mieści się 
w przedziale 24-42%. W zależności od rodzaju korzysta z nich od 2% do 9% badanych. 
Tu także najsłabiej wypada wideokonferencja z konsultantem. Wie o niej 24% konsumentów, 
a korzysta jedynie 2%.

ponad 80% 
konsumentów omni-channel jest 

świadoma usług logistycznych

ponad 60% 
konsumentów offline jest 

świadoma usług logistycznych
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Rysunek 6 | Odsetek Polaków, którzy wiedzą lub korzystają z usług omni-channel w podziale na konsumentów omni-channel oraz offline 

Źródło: Badanie EY
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Dlaczego konsumenci wybierają 
zakupy online?

Badanie EY wskazuje, że na etapie omni-channel jest już 57% społeczeństwa, realizując 
zakupy zarówno w kanale offline, jak i online. Pozostałe 43% korzysta wyłącznie ze sklepów 
stacjonarnych. Postanowiliśmy zbadać, co jest istotne dla konsumentów podczas zakupów 
w internecie oraz w sposób tradycyjny. 

Co ciekawe, w obu kanałach sprzedaży konsumenci zwracają uwagę na te same cztery 
kluczowe czynniki. Są to: jakość, cena, stosunek ceny do jakości oraz odpowiedni asortyment 
(Rysunek 7). Największe znaczenie zarówno dla konsumentów omni-channel, jak i offline 
ma dobry stosunek ceny do jakości oraz wysoka jakość produktu (4,4 pkt). Atrakcyjna cena 
oceniona została przez konsumentów omni-channel na średnio 4,3 pkt, a w przypadku klientów 
offline na 4,4 pkt. Szeroki wybór uzyskał w obu grupach średnio 4,3 pkt. 

Rysunek 7 | Czynniki decydujące o zakupie (skala 1 – 5) dla konsumentów omni-channel 
(w kanale online) oraz konsumentów offline 

Źródło: Badanie EY
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Źródło: Badanie EY

Źródło: Badanie EY

Jednocześnie badanie EY pokazuje najmniej istotne czynniki wskazywane przez Polaków 
(Rysunek 8 i 9). Co warte podkreślenia, w grupie konsumentów offline niespecjalnie liczą się 
reklamy/oferty dopasowane do potrzeb klienta (3,6 pkt.), porady osobiste (3,7 pkt.), dobry 
wizerunek (3,8 pkt) oraz dobra prezentacja produktu (3,9 pkt.)

Rysunek 8 | Średnia ocena konsumentów offline o zakupach w sklepach stacjonarnych
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Rysunek 9 | Średnia ocena konsumentów omni-channel zakupów online
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W przypadku konsumentów omni-channel najmniejsze znaczenie mają porady osobiste (3,3 
pkt), atesty i certyfikaty (3,7 pkt.), różnorodne opcje kontaktu (3,7 pkt) oraz recenzje innych 
klientów (3,8 pkt.). 

Wniosek dla biznesu

Te same elementy są istotne dla 
konsumentów omni-channel oraz 
offline. Jednocześnie możemy zauważyć 
różnice przy najmniej istotnych 
czynnikach. Przykładem są porady 
osobiste, które okazały się mniej istotne 
w kanale online niż w kanale offline. 
Może to wynikać zarówno z jakości 
aktualnej technologii, jak i samej 
specyfiki zakupów online. Warto przy 
tym zauważyć, że spośród wszystkich 
czynników żadne nie okazały się 
nieważne lub mało ważne. 
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Dlaczego niektórzy klienci nie 
decydują się na zakupy online? 

43% społeczeństwa w Polsce kupuje tylko w sklepach stacjonarnych. Dlaczego tak się dzieje? 
Badanie EY wskazuje najważniejsze bariery związane z zakupami przez internet (Rysunek 10). 
Te kluczowe są związane zarówno z logistyką (np. chęć natychmiastowego odbioru towaru), jak 
z doświadczeniem zakupowym (np. chęć oceny produktów i przyjemność czerpana z zakupów).

Źródło: Badanie EY

Rysunek 10 | Odsetek konsumentów offline wskazujących powody braku zainteresowania 
kanałem online

Chciałem osobiście ocenić produkt

Chciałem móc zabrać towar natychmiast po zakupie

Lubię chodzić na zakupy

Robiłem zakupy w sklepie, ponieważ byłem w pobliżu

W sklepie robię głównie zakupy z moim partnerem lub znajomymi

Zasadniczo kupuję tylko w sklepie, ponieważ nie ufam internetowi

Chciałem uzyskać osobistą poradę

Prezentacja produktów (np. zdjęcia, opis) nie była wystarczająca

Koszty wysyłki ze sklepu internetowego były zbyt wysokie

Czas dostawy sklepu internetowego był zbyt długi

Produkt był tańszy w sklepie stacjonarnym niż w sklepie internetowym

Nie znalazłem jeszcze sklepu internetowego tego sprzedawcy

Produkt nie był dostępny online

% konsumentów offline

Powody niekorzystania z kanału online

68%

57%

43%

42%

19%

18%

16%

10%

10%

7%

6%

5%

4%

1%Sklep internetowy nie oferował moich preferowanych opcji płatności

Najczęściej wskazywaną barierą zakupów online była chęć osobistego obejrzenia 
i ocenienia produktu, o czym mówiło 68% badanych. Równie ważna okazała się potrzeba 
natychmiastowego zabrania towaru (57%), przyjemność czerpana z chodzenia na zakupy (43%) 
oraz niewielka odległość do sklepu (42%). Warto zwrócić uwagę, że blisko 18% Polaków nie 
kupuje w sklepach internetowych ponieważ nie ufa internetowi, a 19% preferuje celebrowanie 
zakupów z bliskimi.

Wniosek dla biznesu

Największymi barierami dla 
konsumentów offline jest chęć osobistej 
oceny produktu i jego natychmiastowy 
odbiór. Jedną możliwą ścieżką dla sieci 
handlowych jest próba odpowiedzi 
na pytanie jakie rozwiązania logistyczne 
i doświadczenia klienta mogą te bariery 
zniwelować. Alternatywnie jednak, 
te bariery mogą definiować nową 
kluczową propozycję wartości sklepów 
stacjonarnych w środowisku  
omni-channel.

dla 57% 
badanych największą barierą 

była potrzeba  
natychmiastowego  

zabrania towaru

dla 68% 
badanych największą barierą 

było obejrzenie  
i ocena produktu
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Źródło: Badanie EY

Jednocześnie, co ciekawe, konsumenci nie wskazywali zbyt często na kwestię wysokich 
kosztów wysyłki (10%) lub czasu dostawy (7%). 

Bardziej szczegółowa analiza pozwala zauważyć istotne różnice pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami (Rysunek 11). Najczęściej deklarowaną barierą dla kupna artykułów spożywczych 
przez internet jest chęć zabrania towaru ze sklepu natychmiast po zakupie – wskazało ją 46% 
ankietowanych. W przypadku tej kategorii była to najczęściej wybierana odpowiedź. 
43% respondentów wskazało chęć osobistej oceny produktów spożywczych przed zakupem, 
a 38% deklaruje, że lubi je robić w stacjonarnym sklepie. 37% społeczeństwa motywuje fakt 
bycia w pobliżu takiego punktu.

Wskazania kupujących odzież oraz obuwie są zbliżone. Dla 62% (odzież) oraz 73% (obuwie), 
barierą jest chęć osobistej oceny produktów. Jest to najczęściej deklarowany powód rezygnacji 
z zakupów w sieci. W przypadku odzieży blisko 1/3 odpowiadających wskazuje fakt bycia 
blisko takiego sklepu, przyjemność czerpaną z zakupów oraz chęć natychmiastowego zabrania 
towaru po transakcji. Ta ostatnia jest także drugą najczęściej sygnalizowaną barierą przy 
zakupach obuwia (39%). Sam fakt przyjemności kupowania w sklepie stacjonarnym wskazało 
od 32% (obuwie) do 35% konsumentów (odzież). 

Kupujący kategorię „zrób to sam” wskazują dwie główne bariery - chęć osobistej oceny 
produktów (62%) oraz potrzebę natychmiastowego odebrania towaru po zakupie (50%).

Kupujący elektronikę również najczęściej wskazywali chęć osobistej oceny produktów (52%). 
Na drugim miejscu znalazła się chęć natychmiastowego odbioru towaru po zakupie (42%). 
Co ciekawe, w tej kategorii istotna jest także możliwość skorzystania z osobistej rady 
sprzedawcy. 

Rysunek 11 | Odsetek konsumentów offline wskazujących poszczególne bariery zakupu przez internet w podziale na kategorie produktowe

73%
konsumentów offline 
w kategorii obuwie chciało 
osobiście ocenić produkt  
przed zakupem  

46%
konsumentów offline 
w kategorii artykuły spożywcze 
chciało zabrać towar 
natychmiast po zakupie

% najczęściej wykazywane bariery % deklarowane bariery zakupu przez Internet
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13%
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8%

73%

34%
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62%43%

46%

38%
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13%

12%
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Chciałem osobiście ocenić produkt

Chciałem móc zabrać towar 
natychmiast po zakupie

Lubię chodzić na zakupy

Robiłem zakupy w sklepie, ponieważ 
byłem w pobliżu

W sklepie robię głównie zakupy z moim partnerem 
lub znajomymi. Wspólne doświadczenie jest

na pierwszym planie

Zasadniczo kupuję tylko w sklepie, 
ponieważ nie ufam internetowi

Chciałem uzyskać osobistą poradę
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Czego oczekują klienci?

Badanie EY pokazuje, że wielu konsumentów chętnie skorzystałoby z różnych dostępnych 
usług, jeśli zaproponowałby im je sprzedawca (Rysunek 12). Na odpowiedzi spojrzeliśmy 
z dwóch perspektyw: konsumentów omni-channel oraz konsumentów offline. 

Okazuje się, że klienci online są bardziej skłonni do wyrażenia zgody na dzielenie się 
informacjami o sobie oraz do korzystania z dodatkowych usług. Odsetek osób, które 
odpowiedziały „tak” był wyższy wśród konsumentów omni-channel, a tych odpowiadających 
„nie” - wśród konsumentów offline. Osoby kupujące offline są też bardziej niezdecydowane 
w przypadku deklarowanej gotowości do korzystania z proponowanych rozwiązań. 

68% klientów omni-channel wyraża chęć dołączenia do programów lojalnościowych, podczas 
gdy w grupie offline jest to 61%. Spośród sugerowanych usług ta była najczęściej wybierana 
przez obie grupy konsumentów. W przypadku klientów offline jest to jedyna usługa, na którą 
większość deklaruje zgodę.

Około 50% klientów robiących zakupy przez internet jest zainteresowanych zainstalowaniem 
aplikacji sprzedawcy oraz zgadza się na przekazywanie mu swoich preferencji i potrzeb. 
Nie chce na to pozwolić co trzecia osoba z tej grupy. W przypadku konsumentów offline 43% 
nie skorzystałoby z takich usług. 

Większość klientów zarówno z grupy omni-channel, jak i offline nie deklaruje chęci skorzystania 
z subskrypcji mediów społecznościowych sprzedawców, nie zamierza udostępniać danych 
lokalizacyjnych ze smartfona oraz przekazywać danych kontaktowych. Zainteresowanie 
subskrypcją mediów społecznościowych oraz udostępnianiem poprzez smartfon danych 
związanych z lokalizacją dotyczy 39% konsumentów omni-channel, a 43% jest temu przeciwna. 
Spośród wszystkich propozycji usług, najmniejszy odsetek kupujących przez internet deklaruje 
chęć przekazania danych kontaktowych (34%). Aż połowa ankietowanych w tej grupie nie 
wyraża na to zgody. 

Najmniejszy odsetek klientów offline deklaruje chęć subskrypcji mediów społecznościowych 
oraz udostępnienia poprzez smartfon danych związanych z lokalizacją (20%). Nie wyraża 
na nie zgody największy odsetek konsumentów z tej grupy (56%). Na przekazanie danych 
kontaktowych decyduje się 24% klientów, a 50% jest temu przeciwnych. Dodatkowo, są oni 
generalnie mniej zdecydowani na te usługi niż konsumenci omni-channel.

68% 
konsumentów omni-channel 

wyraża chęć dołączenia 
do programów lojalnościowych

61% 
konsumentów offline

wyraża chęć dołączenia 
do programów lojalnościowych

50% 
konsumentów omni-channel 

wyraża chęć instalowania 
aplikacji mobilnych
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Rysunek 12 | Deklarowana przychylność konsumentów do proponowanych rozwiązań w podziale na konsumentów omni-channel oraz 
offline

Źródło: Badanie EY
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Jak można poprawić doświadczenie 
zakupowe konsumentów?

W celu bardziej szczegółowego poznania oczekiwań zakupowych konsumentów, badanie EY 
sprawdza, które rozwiązania byłyby akceptowalne dla konsumentów w pięciu przedstawionych 
sytuacjach w sklepie. Skonstruowaliśmy je odzwierciedlając kilka istotnych momentów 
na ścieżce zakupowej konsumenta. Zaczynając od wyboru sklepu, poprzez decyzję 
o pozostaniu w sklepie, sprawdzenie dostępności produktu, zakup dodatkowego produktu 
w ramach tej samej kategorii, kończąc na zakupie dodatkowego produktu z innej kategorii. 

Okazuje się, że konsumenci są najbardziej skłonni skorzystać z takich rozwiązań, które 
wiążą się z dodatkowymi zniżkami oraz oferują możliwość informowania o długości kolejki. 
Jednocześnie w przypadku pozyskiwania informacji o dostępności produktu zdecydowanie 
bardziej preferowany jest tradycyjny kontakt ze sprzedawcą.

Źródło: Badanie EY

Co skłoni Cię do wejścia 
do danego sklepu?

• atrakcyjna witryna
• inspirująca ulotka
• kod QR (przeniesienie na stronę 

internetową) 
• biuletyn z pomysłami

Dlaczego zostaniesz  
mimo kolejki?

• przycisk na otwarcie 
dodatkowych kas 

• wyświetlany czas oczekiwania 
do kasy

• informowanie o wydłużonym 
czasie kolejki  

• aplikacja do śledzenia kolejki

Informację o dostępności produktu 
chcę uzyskać:

• od sprzedawcy
• dostępność na stronie
• wyświetlacz dotykowy w sklepie
• skaner w aplikacji do 

zidentyfikowania produktu

Kupię inny produkt jeśli:

• zobaczę interesujący produkt
• uzyskam informację o produkcie 

od sprzedawcy    
• uzyskam informację o oferowanym 

produkcie od kasjera      
• otrzymam rekomendację drogą 

elektroniczną

Kupisz produkt z tego 
samego działu?

• rabat na podobne 
produkty

• informacja o produkcie 
od sprzedawcy

• ulotka z rabatami 
nadesłana pocztą

• zachęcająca reklama 
w TV o produkcie

Rysunek 13 | Wybrane punkty ścieżki zakupowej konsumenta
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Pierwsza sytuacja odnosi się do czynników mogących nakłonić do zakupu w konkretnym 
sklepie. To moment, w którym klient poszukuje miejsca, gdzie może znaleźć potrzebny produkt, 
ale nie dokonuje jeszcze jego wyboru. Zaproponowaliśmy konsumentom pięć aktywności 
zadając pytanie, która z nich najbardziej inspiruje ich do tego, aby dokonać zakupu w danym 
sklepie.

38% Polaków wskazało, że najatrakcyjniejszym czynnikiem jest w takiej sytuacji odpowiednia 
prezentacja produktów w witrynie sklepowej i sklepie. Drugą odpowiedzią była ulotka sklepowa 
z inspirującymi pomysłami i rekomendacjami dla powiązanych produktów (24%). Blisko 15% 
respondentów wskazało skanowanie kodu QR, dające dostęp do dodatkowych informacji 
na stronie internetowej oraz otrzymanie na smartfona jeszcze podczas pobytu w sklepie 
osobistej porady i rekomendacji od sprzedawcy. Co dziesiątą osobę do zakupów w konkretnej 
placówce mogłoby skłonić otrzymanie po powrocie do domu osobistego biuletynu z pomysłami 
i rekomendacjami zakupu. 36% badanych nie przekonałoby żadne z powyższych działań 
sprzedażowych. Mamy tu jednocześnie do czynienia z dużą grupą niezdecydowanych (19%).

38% 24% 15% 14% 11%

Czynniki nakłaniające do zakupu 
w konkretnym sklepie

Rysunek 14 | Czynniki nakłaniające do zakupu w konkretnym sklepie

Druga sytuacja odnosi się do czynników motywujących do zakupu pomimo kolejek do kas. 
46% Polaków wskazało że tym, co skłoniłoby ich do kontynuacji zakupów jest możliwość 
poinformowania przyciskiem personelu, że trzeba otworzyć więcej kas. Innym pożądanym 
rozwiązaniem jest wyświetlanie bieżącego i przewidywanego czasu oczekiwania przy kasie – 
na to liczy 34% badanych. Mniejszy odsetek respondentów wskazał na przyjazne podkreślanie 
przez pracowników, że sfinalizowanie zakupów może trochę potrwać, ale personel pracuje 
nad tym problemem (17%) oraz możliwość śledzenia w dowolnym momencie bieżącego 
i przewidywanego czasu oczekiwania przy kasie za pośrednictwem aplikacji (14%).  
Blisko co piątego badanego nie przekonałoby żadne z powyższych usprawnień (19%).

Źródło: Badanie EY

Rysunek 15 | Czynniki motywujące do zakupu pomimo tłumu w sklepie i kolejek do kas

34% 17%

Czynniki motywujące do zakupu pomimo tłoku
w sklepie i kolejek do kas

46% 14%
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Czwarta sytuacja odnosi się do czynników motywujących do nabycia kolejnej sztuki produktu 
z tego samego działu. Przedstawiliśmy konsumentom cztery działania prosprzedażowe 
i zapytaliśmy, które z nich najbardziej skłania do tego, by do już wybranego towaru dołożyć coś 
jeszcze z tego samego działu.

46% Polaków wskazało, że najbardziej pożądana byłaby spersonalizowana zniżka na produkty 
tego działu, którą otrzymaliby na swój smartfon. Ważna jest także rozmowa ze sprzedawcą 
na temat towaru i jego właściwości (38%). Mniejszy odsetek respondentów wskazał otrzymanie 
pocztą ogólnej ulotki o promocjach i rabatach (15%) oraz informacyjną reklamę w telewizji 
(10%). 27% badanych nie przekonałyby żadne z tych działań.

Źródło: Badanie EY

Rysunek 16 | Preferencje odnośnie sposobu otrzymania informacji o dostępności 
pożądanego produktu

Źródło: Badanie EY

Rysunek 17 | Czynniki motywujące do nabycia kolejnej sztuki produktu z tego samego 
działu

Trzecia sytuacja odnosi się do sposobu, w jaki klienci preferowaliby otrzymywać informacje 
o dostępności produktów. Klient znalazł idealny produkt, ale niestety nie ma go w sklepie 
w odpowiedniej wersji lub rozmiarze. Przedstawiliśmy ankietowanym cztery wersje 
informowania o dostępności produktu oraz zapytaliśmy ich o opinię.

59% Polaków wskazało, że preferowanym sposobem informowania o dostępności produktu 
jest rozmowa ze sprzedawcą. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią było odszukanie 
produktu w sklepie internetowym i sprawdzenie tam, gdzie można go znaleźć (28%). Mniejszy 
odsetek respondentów wskazał sprawdzanie dostępności produktu na wyświetlaczu dotykowym 
w sklepie (19%) oraz użycie skanera w aplikacji, aby zidentyfikować produkt i zapytać 
o dostępność (14%). Ponad co dziesiątego badanego nie przekonałoby żadne z powyższych 
działań (12%).

28% 19%59% 14%

Preferencje odnośnie sposobu otrzymania informacji o dostępności 
produktu

38% 15%46% 12%

Czynniki motywujące do nabycia kolejnej sztuki produktu 
z tego samego działu
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Rysunek 18 | Czynniki motywujące do nabycia również innego produktu z innego działu

Ostatnia sytuacja odnosi się do czynników motywujących do zakupu produktu z innego działu. 
Przedstawiliśmy konsumentom pięć działań wspierających sprzedaż pytając, który z nich byłby 
w takiej sytuacji najbardziej skuteczny.

36% Polaków wskazało, że najbardziej „kuszące” jest ustawienie na drodze do kasy półek 
z interesującymi produktami. Drugą z popularnych opcji okazała się konsultacja ze sprzedawcą 
(29%). Niewiele mniejszy odsetek respondentów wskazał rozmowę o produkcie przy kasie 
(26%). Niespełna 10% konsumentów za atrakcyjną uznało indywidualną rekomendację 
danego produktu, wydaną przez sprzedawcę i wysłaną przez niego na smartfona lub drogą 
elektroniczną. Jednak 29% badanych nie przekonałoby żadne z takich działań wspierających 
sprzedaż.

36% 29% 26% 10% 11%

Czynniki motywujące do nabycia również 
innego produktu z innego działu
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Jak efektywnie komunikować się 
z konsumentem omni-channel?

Omni-channel to coś więcej niż tylko zakupy online – to cały proces komunikacji z konsumentem 
poprzez wszystkie dostępne kanały – online oraz offline. 66% badanych przez EY konsumentów 
użyło przynajmniej jednego kanału komunikacji online do zdobycia informacji o produktach i ich 
cenach. Z kanałów offline skorzystało 93% odbiorców.

Rysunek 19 | Odsetek Polaków używających poszczególnych kanałów komunikacji 
do wyszukiwania informacji o produktach i ich cenach

komunikacja
online

komunikacja
offline

66%93%

Źródło: Badanie EY

Patrząc na kanały komunikacji z punktu widzenia kategorii produktowych widzimy między nimi 
znaczące różnice. 33% Polaków wyszukuje online informacje o artykułach spożywczych – jest 
to najmniej spośród badanych kategorii. W przypadku odzieży, obuwia i „zrób to sam” odsetek 
ten waha się między 52 a 59%. Najwięcej osób (79%) poszukuje wiedzy o elektronice użytkowej. 
Zestawiliśmy te informacje z danymi o konsumentach dokonujących zakupów online. W prawie 
wszystkich kategoriach większa liczba osób szuka w sieci informacji o produktach niż dokonuje 
zakupu. Wyjątkiem jest odzież – w tym przypadku 53% respondentów sprawdzało informacje 
w internecie, natomiast 58% dokonało zakupu w e-sklepie.

Źródło: Badanie EY

Rysunek 20 | Odsetek Polaków używających poszczególnych kanałów komunikacji 
do wyszukiwania informacji o produktach i ich cenach z perspektywy kategorii produktów
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kanału komunikacji online 
do zdobywania informacji 

o produktach i cenach
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Źródło: Badanie EY

W ramach Badania EY określiliśmy też, gdzie w ciągu ostatnich 3 miesięcy ankietowani znaleźli 
informacje o cechach i cenach produktów. Uzyskane wyniki pozwalają wskazać, które źródła 
komunikacji są obecnie wykorzystywane przez odbiorców w poszczególnych kategoriach 
produktowych.

Najczęściej wskazywanymi źródłami informacji o produktach i ich cenach w każdej analizowanej 
kategorii były gazetki reklamowe oraz informacje znajdujące się w sklepach stacjonarnych, 
w których klienci dokonywali zakupu. Natomiast najrzadziej - blogi oraz reklamy radiowe. 

Rysunek 21 | Najczęściej wskazywane źródła informacji o produktach i cenach wśród 
poszczególnych kategorii produktowych
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Większość Polaków kupujących artykuły spożywcze, jako źródło posiadanej wiedzy 
o produktach i cenach wskazuje gazetki reklamowe sklepów stacjonarnych. Osoby te często 
dowiadują się o nich również z reklam telewizyjnych. Na trzecim miejscu są sklepy stacjonarne, 
gdzie klienci podczas zakupów mogli uzyskać wiedzę o produktach. 

Kupujący odzież i obuwie najczęściej wskazywali sklepy stacjonarne, w których dokonywali 
zakupów. W pierwszej trójce znalazły się również gazetki reklamowe tych sklepów oraz 
informacje od przyjaciół oraz znajomych.

Najczęstszym wskazaniem wśród kupujących artykuły „zrób to sam” były gazetki reklamowe 
sklepów stacjonarnych, same sklepy internetowe oraz platformy porównywania cen.

W przypadku elektroniki na pierwszym miejscu znalazły się platformy porównujące ceny, 
na drugim gazetki reklamowe sklepów stacjonarnych, natomiast na trzecim sklepy internetowe. 
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Bardziej szczegółowa analiza poszczególnych kategorii produktowych pozwala nam 
doprecyzować to zróżnicowanie i określić, które źródła komunikacji są kluczowe dla 
poszczególnych kategorii. Zestawienie wskazuje także te źródła, które w mniejszym stopniu są 
zauważane przez klientów.

Rysunek 22 | Szczegółowe zestawienie źródeł informacji o produktach i cenach wśród 
poszczególnych kategorii produktowych

Źródło: Badanie EY
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W przypadku artykułów spożywczych źródłem najczęściej wskazywanym przez Polaków były 
gazetki reklamowe (60%), na drugim miejscu znalazły się reklamy telewizyjne (32%). Tylko 
w tej kategorii mają one tak wysoki odsetek wskazań. Najrzadziej wybierane były dwa źródła 
internetowe - blogi (2%) oraz fora internetowe (4%).

W kategorii odzież gazetki reklamowe oraz informacje zawarte w sklepie stacjonarnym 
uzyskały równą liczbę wskazań – mówi o nich ¹⁄3 konsumentów. Jest to najwyższy odsetek 
wskazań dla tej kategorii. Na trzecim miejscu są informacje od przyjaciół/znajomych (25%). 
Tu także niewielu klientów korzysta z internetowych blogów (4%) oraz forów internetowych 
(6%). Niewiele wskazań uzyskały również reklamy radiowe (4%).

Kupujący obuwie najczęściej korzystają z informacji uzyskanych w sklepach stacjonarnych 
(31%), na drugim miejscu znalazły się porady przyjaciół/znajomych (25%). Najrzadziej 
konsumenci wskazywali reklamy radiowe (5%), blogi (5%) oraz billboardy (6%).

Dla kategorii „zrób to sam” poza gazetkami reklamowymi (43%) i stacjonarnymi sklepami 
sprzedawców (30%) relatywnie częstym wyborem były platformy porównywania cen (23%). 
Najmniej popularne są blogi (4%), reklamy radiowe (7%) oraz billboardy (8%).

Wskazania dla elektroniki użytkowej są bardziej zróżnicowane. Najczęstszą odpowiedzią były 
platformy porównywania cen (35%) i gazetki reklamowe (32%). Niewiele mniejszy odsetek 
wskazań przypadł stronom internetowym sprzedawcy oraz sklepom stacjonarnym – po 31%. 
W przypadku tej kategorii duże znaczenie mają też opinie innych klientów. Jest to jedyna 
kategoria, w której mają one tak duże znaczenie. 29% Polaków jako źródło informacji wskazało 
fora internetowe, lecz jednocześnie tylko 9% blogi. Dla 27% konsumentów istotne są media 
społecznościowe, a dla 28% opinia przyjaciół/znajomych.
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Podsumowanie 

Omni-channel w polskim handlu detalicznym to już rzeczywistość. 57% Polaków dokonuje 
zakupów wielokanałowo, a 66% poszukuje w sieci informacji o produktach i ich cenach. 
Ponad ¾ konsumentów miało kontakt z rozwiązaniami omni-channel związanymi z logistyką 
(np. zamówienie online i odbiór w sklepie). Natomiast ponad 60% skorzystało z usług 
poprawiających ich doświadczenie zakupowe (np. dodatkowe promocje czy cyfrowe 
wyszukiwanie produktów w sklepie). Jednocześnie konsumenci offline będąc w większości 
świadomi tych rozwiązań nie decydują się na korzystanie z nich, tłumacząc to potrzebą 
osobistej oceny produktu i jego natychmiastowego odbioru. Generuje to wyzwania dla sieci 
handlowych związane zarówno ze sposobem prezentacji produktów online, jak i dostosowaniem 
łańcucha dostaw. 

Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno konsumenci omni-channel, jak i offline wskazują te 
same cztery najważniejsze dla nich czynniki wpływające na wybory podczas zakupów: jakość, 
cena, stosunek ceny do jakości oraz szerokość asortymentu. 

Nieomal wszyscy konsumenci deklarują gotowość dołączania do programów lojalnościowych. 
Klienci omni-channel zdecydowanie chętniej chcą za to instalować aplikacje sieci handlowych 
i przekazywać im informacje odnośnie swoich preferencji. Są również skłonni korzystać 
z rozwiązań, które są związane z dodatkowymi zniżkami oraz możliwością komunikowania 
tłoku przy kasach. Jednocześnie w przypadku pozyskiwania informacji o dostępności 
produktów, tradycyjny kontakt z pracownikiem sklepu okazuje się najbardziej preferowanym 
doświadczeniem. 

W sferze komunikacji gazetki reklamowe oraz sklepy stacjonarne nadal pozostają 
najpopularniejszymi kanałami docierania do konsumentów. Ale coraz bardziej istotne stają 
się również rozwiązania internetowe. Przykładem jest kategoria elektroniki użytkowej, gdzie 
klienci chętnie korzystają z platform porównywania cen. 

Wszystkie te elementy sprawiają, że używane do tej pory przez graczy rynku handlu 
detalicznego modele operacyjne i procesy wymagają rewizji. Kluczowymi pytaniami są:

• Jak aktywnie zarządzać doświadczeniem klienta we wszystkich kanałach sprzedaży 
i komunikacji?

• Jak dostosować łańcuch dostaw, żeby spełnić oczekiwania konsumentów omni-channel?

• Czy struktura i kultura organizacji jest dostosowana do nowej rzeczywistości omni-channel?

• Jak efektywnie wykorzystać ogromną ilość danych, którymi konsumenci omni-channel chcą 
się dzielić?
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W świecie, który nigdy wcześniej nie był tak złożony ani nie oferował tylu możliwości, 
organizacje szukają nowych kontaktów i nowych sposobów utrzymania innowacyjności.  
Dział Doradztwa Biznesowego EY nieustannie poszukuje lepszych sposobów pracy, aby pomóc 
swoim klientom rozwiązywać trudne problemy branżowe i wykorzystywać możliwości rozwoju 
oraz optymalizować procesy i chronić ich przedsiębiorstwa. Podejście oparte na współpracy 
wraz z globalnym zasięgiem i znajomością specyfiki poszczególnych sektorów motywuje nas 
do tego, by zadawać lepsze pytania, tworzyć lepsze odpowiedzi i zapewniać długotrwałe 
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