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Cele badania i raportu

Najlepsze praktyki rynkowe w zakresie rozwiązań mobilnych

Zmiany względem zeszłego roku

Ranking liderów polskiego rynku e-commerce



Raport Koszyk Roku 2020

- 100 największych sklepów internetowych

- Ponad 150 kryteriów oceny - heurystyk

- Tylko mobile

- Po raz pierwszy aplikacje natywne i webowe (PWA)

- Najważniejsze trendy (w tym eko)

- Wpływ COVID  



x Asortyment
x Ceny
x Czas dostawy
x Marketing
x Sklepy typu 

marketplace
x Sklepy bez 

produktów na 
polskim rynku

Czego nie braliśmy pod 
uwagę w rankingu?



Proces 
zakupowy
w e-commerce

Kompletowanie zamówienia

Zakładanie konta

Wybór sposobu dostawy

Wybór sposobu płatności

Podsumowanie zamówienia

Wsparcie klienta



Trendy w m-commerce 
Adam Miziołek, Twisto 



E-commerce w obliczu nowych wyzwań 

- Bardzo wysoki poziom UX

- Szybki rozwój nowych funkcjonalności

- Trwa wyścig o lojalność klienta 

- Konkurencja jeszcze większa niż dotychczas



Logowanie proste jak bułka z masłem 

68% sklepów pozwala na zakupy 

bez rejestracji 

42% udostępnia alternatywne 

formy logowania, np. przez social 

media (33 proc. w 2019 r.)



Znamy Twój rozmiar….

Ok. 20% największych sklepów 
odzieżowych oferuje 
inteligentne dobieranie rozmiaru



Przymierz zanim kupisz… nową szminkę 



Kto ma kod kreskowy… ten znajdzie



Wpływ pandemii na e-commerce

Zachęcanie do korzystania z płatności 
bezgotówkowych podczas wybierania 
metody płatności. 

Ograniczanie zwrotów stacjonarnych i 
wydłużenie terminów zwrotów. 

Informacje o bezpiecznym 
przechowywaniu, pakowaniu oraz dostawie 
produktów. 

Informacje o środkach ostrożności
zastosowanych w sklepach stacjonarnych



Wybór sposobu dostawy 



To klient decyduje kiedy i gdzie

38% dokładny czas otrzymania zamówienia w 
zależności od metody dostawy  

32% licznik licznik wskazujący jakiej kwoty 
brakuje do darmowej dostawy 

15% przyspieszona dostawa 

14% licznik ze wskazaniem, do której godziny 
zamówić produkt, aby dotarł następnego dnia 



Eko-mmerce  



E-commerce coraz bardziej eko



E-commerce coraz bardziej eko

18% sklepów z branży 
modowej oferuje 
klientom filtrowanie po 
produktach 
wytworzonych w 
sposób przyjazny dla 
środowiska 



E-commerce chce być eko 



Płatności w m-commerce
Aleksander Naganowski, Mastercard 



Najczęściej oferowane metody płatności



Trendy w płatnościach

Formy płatności powinny być 
pokazane osobno i opatrzone 
logotypem. Najpopularniejsze 
najlepiej pokazać od razu, a 
pozostałe - rozwinąć po 
kliknięciu.



Trendy w płatnościach

Sklepy z najlepszym UX pozwalają 
kupującym na wybór konkretnej 
metody płatności jeszcze przed 
przekierowaniem do bramki 
płatniczej.

W przypadku pay-by-linków 
pozwalają na wybór banku jeszcze 
na stronie sklepu.



Trendy w płatnościach

Opis metod płatności - to 
odpowiedź na potrzeby klientów, 
którzy kupują online po raz 
pierwszy, np. seniorów.



Trendy w płatnościach

Sklepy o najbardziej przyjaznym 
UX umożliwiają zapamiętanie 
ulubionej metody płatności, 
np. numeru karty.



Trendy w płatnościach

Formy płatności dostępne dla 
danego rodzaju dostawy 
pokazywane są już na etapie 
wyboru sposobu zakupu.



Wyniki rankingu 
Rafał Zych, ING Bank Śląski



10 - yes.pl
9 - ikea.com
8 - oleole.pl
7 - oponeo.pl
6 - morele.net



5 - euro.com.pl 



4 - brw.pl 



3 - mediamarkt.pl



2 - wittchen.pl 



1 - mediaexpert  



Aplikacja powinna gwarantować 
najlepsze doświadczenie klienta, w 
rzeczywistości nie zawsze tak jest. 

45 proc. badanych sklepów oferowało aplikacje 
internetowe

9 proc. sklepów oferowało aplikacje webowe 
(PWA)

W pierwszej 10. sklepów znalazł się tylko jeden 
sklep z aplikacją natywną - IKEA, ale za to 3 z 
PWA - wśród nich
mediaexpert.pl

Aplikacja, tak! Ale tylko dopracowana 



Złe praktyki:

X Aplikacja wyświetla podgląd www lub przekierowuje do www
X Mniej filtrów produktu niż na www
X Okrojone metody płatności (w stosunku do www)
X Mniej funkcjonalności i zmuszanie kupującego do poszukiwań na www, np. 
brak sekcji zwrotu

Aplikacja, tak! Ale dopracowana 



Dziękujemy! 
Zapraszamy do zadawania pytań


