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Infografika zawiera wybrane informacje z badania UPS Europe 2017 Pulse of the 

Online Shopper oceniającego nawyki konsumentów dokonujących zakupów 

w Internecie od momentu poprzedzającego zakup do czasu po dostawie. 

Badanie przeprowadzono w 3. kwartale 2017 r. Opiera się ono na ankiecie 

comScore, w której wzięło udział 6478 klientów sklepów internetowych 

z Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Respondenci 

dokonali co najmniej dwóch zakupów online w okresie trzech miesięcy. 

Trendy w handlu 
detalicznym



Sklep jest nadal istotny

GŁÓWNE CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE SKLEPU TRADYCYJNEGO ZAMIAST 
INTERNETOWEGO: (WAŻNE: %)

80% nadal w większości przypadków robi 
zakupy w tradycyjnym sklepie

Możliwość dotykania i czucia 
produktów
Unikalne produkty 
Natychmiastowe 
zaspokojenie potrzeby 
Doskonała obsługa klientów

50%
48%
47%
47%

Handel detaliczny ma zasięg globalny

Dobre opinie 
o sprzedawcy 
detalicznym

67%
Wyświetlany 

całkowity 
koszt, w tym 
opłaty celne 
i należności

72%
Przejrzyste 

zasady polityki 
zwrotów

61%
Bezpieczeństwo 

płatności

73%

64%
europejskich klientów kupujących online 
dokonało zakupu u sprzedawcy zagranicznego

Spośród nich:
69% dokonało zakupu od sprzedawcy zagranicznego w Europie

54% dokonało zakupu od sprzedawcy zagranicznego spoza Europy

Smartfony umacniają swoją pozycję 

Portale aukcyjne idą z postępem

planuje w przyszłości 
więcej kupować na 

portalach aukcyjnych

planuje w przyszłości 
wyszukiwać więcej 

produktów na portalach 
aukcyjnych

37% 35%

klientów sklepów 
internetowych dokonało 
zakupu na portalach aukcyjnych97%

NAJWAŻNIEJSZE POWODY DECYDUJĄCE O ZAKUPACH NA PORTALU AUKCYJNYM ZAMIAST 
W SKLEPIE DETALICZNYM:

Bezpłatne i 
rabatowane 

wysyłki

40%
Lepsze ceny
68% kupujących, którzy niechciany zakup 

dokonany w Internecie zwrócili 
w sklepie tradycyjnym (69%), 
dokonało nowego zakupu w sklepie 
podczas przetwarzania ich zwrotu

32%

Millenialsi dokonali 
17% swoich 

zakupów online 
za pośrednictwem 

smartfona 

osób, które dokonały 
zakupów online za 
pośrednictwem 
smartfona, uważa 
narzędzia do płatności 
elektronicznych za 
preferowaną metodę 
płatności

27%

 Szerszy 
asortyment 
produktów

51%
klientów sklepów 

internetowych 
wybrało opcję „click 

& collect” (odbiór 
w punkcie) jako 
opcję dostawy

Około  
1 na 5

Badanie UPS Europe Pulse of the Online Shopper 2017
Polacy dokonujący zakupów online kupują produkty od międzynarodowych sprzedawców, używają 
smartfonów do robienia zakupów i w coraz większym stopniu korzystają z portali aukcyjnych. Siłą 
napędową tych zachowań jest poszukiwanie lepszych cen i unikalnych produktów oraz większa wygoda. 
Aby wygrać z prężnym sprzedawcą internetowym, detaliści muszą ewoluować w celu sprostania 
preferencjom i potrzebom klientów dokonujących zakupów w Internecie. 

61%
ZASADNICZE UWAGI NA TEMAT LOGISTYKI NABYWCÓW INTERNETOWYCH:

71%71%
uważa, że bezpłatny zwrot jest 
ważny podczas wyboru sklepu 

internetowego

76%
twierdzi, że opcje darmowej wysyłki 

są istotne podczas poszukiwań 
możliwości zakupu online

twierdzi, że opłaty za 
wysyłkę są istotne podczas 

wyszukiwania i selekcji towarów 
dostępnych online

uważa, że oferowana liczba 
opcji wysyłki jest ważna 
podczas wyszukiwania 

i wyboru towarów online

NAJWAŻNIEJSZE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKUPÓW ZAGRANICZNYCH:
(WAŻNE: %)

Szybkość 
dostawy

57% właścicieli smartfonów 
użyło swojego telefonu 
do zakupów

47%

użytkowników 
smartfonów korzysta 

z aplikacji sprzedawców 
detalicznych

93%

Łatwość 
zwrotu

59%

Wyświetlany 
całkowity koszt, 
w tym koszty 
wysyłki i/lub 

podatki

45%
Sprawność 

dokonywania 
zakupów

50%
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Badanie prowadzone przez comScore w 3. kwartale 2017 r. opiera się 
na informacjach uzyskanych od 6478 respondentów comScore, którzy 
dokonali co najmniej dwóch zakupów online w okresie trzech miesięcy. 

Aby pobrać badanie UPS Europe Pulse 
of the Online Shopper 2017, odwiedź 
stronę ups.com/onlineretail

 Polska


