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Na polskim rynku sprzedaż bielizny odbywa się za 

pomocą dwóch głównych kanałów dystrybucji jakimi 

są Internet, który wciąż króluje jeśli chodzi o sprzedaż 

produktów specjalistycznych, bielizny w nietypowych 

rozmiarach i bielizny erotycznej oraz sklepy 

stacjonarne. Z badań sieci specjalizujących się 

w sprzedaży bielizny wynika, że jeszcze nie jest to 

rynek wystarczająco duży na inwestycje 

w integracje kanałów i klienci jeszcze tego nie 

oczekują. Jak wypada branża w kontekście wdrożenia 

idei omnichannel? Zapraszam do lektury raportu.

Krzysztof Murzyn,

Manager Strategii Omnichannel

Grupa Unity
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OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA

WYNIKI BADANIA
W BRANŻY
BIELIŹNIARSKIEJ



Do badania zostało wytypowanych czterech liderów 
polskiego rynku bieliźniarskiego, którzy prowadzą 
zarówno sprzedaż w sklepach stacjonarnych, jak 
i przez Internet. Są to: istniejący od 2006 roku sklep 
Eso�q, założona w latach 90 i wielokrotnie nagradzana 
za działalność, posiadająca szeroką ofertę produktową 
firma Atlan�c, coraz śmielej radząca sobie na rynku 
Dalia oraz stosunkowo od niedawna obecna w Polsce, 

marka Oysho. Piątą, wytypowaną do badania hiszpańska 

jest niemiecki Triumph, który mimo że na polskim marką
ma pozycję lidera, nie posiada kanału sprzedaży rynku

internetowej. 

Czy fakt iż marka nie sprzedaje produktów w Internecie 
dyskwalifikuje ją, jako wielokanałowego sprzedawcę? 
Jak inne wybrane sklepy, które posiadają różne kanały 
sprzedaży radzą sobie z ich łączeniem i wyko-
rzystaniem dużego potencjału branży dla wdrożenia 
idei omnichannel? Wyniki niniejszego raportu, 
pokazują, że wyścig ten nie jest wyrównany.

Badane marki

INFORMACJE  O KANAŁACH SPRZEDAŻY

Sklep internetowy

Zawartość katalogu produktów online

Możliwość tworzenia listy zakupów

Sprzedaż telefoniczna

Zakres oferty produktowej

Sieć sklepów stacjonarnych

OYSHO DALIA ATLANTIC TRIUMPH

17
(DUŻE MIASTA)

10 WŁASNYCH
+ SKLEPY MULTIBRANDOWE

52
(DUŻE MIASTA)

10 WŁASNYCH, 120 FRANCZYZOWE
+ SKLEPY MULTIBRANDOWE

ESOTIQ

PEŁNY KATALOG PEŁNY KATALOG
PREZENTACJA NAJNOWSZEJ KOLEKCJI

I DOSTĘPNYCH MODELI
PEŁNY KATALOG

221
(MAŁE, ŚREDNIE I DUŻE MIASTA)

ź Obecna na polskim rynku od 2006 roku
ź Posiada 221 sklepów w dużych, średnich 

i mniejszych miastach, głównie w galeriach 
handlowych

ź Marka określa sama siebie jako „nowoczesny 
buduar”

ź Posiada w swojej ofercie bieliznę damską i bieliznę 
męską pod marką Henderson

ź Posiada bogaty wybór produktów, głównie w 
standardowych rozmiarach, linie produktów 
erotycznych oraz produkty specjalistyczne – dla 
matek i kształtujących sylwetkę

ź Polska marka, która zajmuje się produkcją 
bielizny od 1994 roku 

ź Posiada 10 sklepów własnych, ale bielizna 
marki Dalia sprzedawana jest też w sklepach 
mul�brandowych (duże i średnie miasta)

ź Łatwy zwrot towaru zakupionego stacjonarnie 
oraz online

ź W ofercie bielizna w standardowych oraz bardzo 
dużych rozmiarach

ź Marka działa od 2001 roku i jest jednym 
z brandów światowego giganta odzieżowego – 
grupy Inditex

ź Posiada ponad 500 salonów na całym świecie

ź W Polsce posiada ponad 17 salonów 
ź Produkty marki dedykowane są głównie 

nastolatkom i młodym kobietom
ź Oferuje produkty w małych rozmiary

ź Polska firma założona w 1993 roku 
ź Posiada 52 (duże) sklepy
ź W 2004 roku firma na 59. miejscu w rankingu 

najdroższych marek polskich („Rzeczpospolita”)

oraz firmy Ernst&Young Corporate Finance i AC 
Nielsen Polska). 

ź W ofercie posiada głównie bieliznę bawełnianą
ź Oferuje klasyczne, wygodne modele

ź Firma powstała w 1886 w  Niemczech i 
funkcjonowała pod nazwą Spiesshofer & Braun

ź Ma pozycję wiodącego producenta bielizny 
w Europie

ź Posiada 10 sklepów własnych i 120 
franczyzowych, sprzedaż funkcjonuje też w 
sklepach mul�brandowych

ź Ma bogatą ofertę produktową w szerokiej gamie 
rozmiarów

ESOTIQ

OYSHO

DALIA

ATLANTIC

TRIUMPH

BIELIZNA, KOSMETYKI

PEŁNY KATALOG

BIELIZNA, ODZIEŻ, 
AKCESORIA

BIELIZNA BIELIZNA, ODZIEŻ BIELIZNA, ODZIEŻ
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TABELA 1.A.1:

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŻ SKLEP INTERNETOWY
KANAŁÓW OBSŁUGI

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN
I PROMOCJI POMIĘDZY RÓŻNYMI
KANAŁAMI SPRZEDAŻY

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW DO KORZYSTANIA Z INNYCH
KANAŁÓW OBSŁUGI PRZY OPISIE PRODUKTU W E-SKLEPIE

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN ORAZ PROMOCJI
W RÓŻNYCH KANAŁACH SPRZEDAŻY

TABELA 1.A.2:

SPÓJNOŚĆ OFERTY

Informacja o dostępności danego produktu w sklepie 
stacjonarnym prezentowana na karcie produktu

Czy ceny produktów są identyczne w internecie 
i w sklepie stacjonarnym?

Możliwość odbioru w sklepie stacjonarnym
towaru zakupionego przez internet

Czy dostępne promocje są takie same 
w internecie i sklepie stacjonarnym?

Zachęta do kontaktu telefonicznego na karcie produktu 
w e-sklepie

Możliwość zwrotu w sklepie stacjonarnym towaru 
zakupionego w internecie (Buy Online Return In Store)

Możliwość reklamowania lub zamiany w sklepie 
stacjonarnym towaru zakupionego w internecie

CROSS-CHANNEL

BRAK
E-SKLEPU

Wizyta w sklepie internetowymA.
OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA

OYSHO DALIA ATLANTIC TRIUMPHESOTIQ

OYSHO DALIA ATLANTIC TRIUMPHESOTIQ

NIE
DOTYCZY

NIE
DOTYCZY

NIE
DOTYCZY

BRAK
E-SKLEPU
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Wstęp do badania
w branży bieliźniarskiej

Branża bieliźniarska charakteryzuje się wyjątkową 
specyfiką – obejmuje produkty, które podlegają bardzo 
indywidualnej, osobistej ocenie dokonywanej przez 
pryzmat zarówno gustu jak i specyficznych potrzeb 
klientów. W branży tej kryterium dopasowania 
produktu jest najistotniejszym elementem zado-
wolenia z transakcji. 

Z uwagi na opisaną specyfikę branży ma ona ogromny 
potencjał omnikanałowości – klienci lubią kupować 
bieliznę w Internecie, ponieważ jest to wygodne, 
gwarantuje szeroki wybór, a czasami niweluje pewną 
barierę wstydu. Głównym elementem zniechęcającym 
do zakupów online może być, jednak strach przed 
niedopasowaniem produktu. Ten aspekt daje 
możliwość wykorzystania potencjału sprzedaży 
wielokanałowej, na przykład poprzez umożliwienie 
klientom zwrotu, wymiany czy odbioru towaru 
w sklepie stacjonarnym. Niniejsze badanie ma na celu 
określić czy i w jakim zakresie wspomniany potencjał 
został wykorzystany. 

Rynek bieliźniany w Polsce jest dosyć konkurencyjny. 
Polskie klientki są coraz bardziej wymagające i mimo, że 
są gotowe rocznie wydać na bieliznę wciąż znacznie 
mniej niż mieszkanki innych europejskich krajów, coraz 
bardziej świadomie podchodzą do zakupów. Lobby 
różnego rodzaju organizacji, propagujących wiedzę na 
temat braffi�ngu (dopasowania odpowiedniego 
rozmiaru i kształtu biustonosza), coraz lepsza sytuacja 
ekonomiczna klientów oraz zmiana obyczajowości, 
powoduje, że Polki coraz częściej rezygnują z kupna 
bielizny „no name” na bazarach i w sklepach 
wielkopowierzchniowych i decydują się na zakupy 
produktów droższych marek, eskluzywnych i wysoko-
gatunkowych.
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Pierwszym aspektem, jaki oceniamy w e-sklepie jest 

prezentacja na karcie produktu. Na tle badanych 

sklepów zdecydowanie wyróżnia się Oysho, który 

kładzie akcent na mul�kanałowość transakcji 

zapewniając użytkownikowi pełen zakres badanych 

parametrów z poziomu karty produktu. Począwszy od 

możliwości odbioru w sklepie towaru wcześniej 

zamówionego online, przez możliwość kontaktu ze 

sklepem bezpośrednio z karty produktu, aż po 

możliwość zwrotów i reklamacji. 

O ile wszystkie badane e-sklepy dostarczają swoim 

użytkownikom informację o możliwych formach 

dostawy zamówionych towarów, większość z nich nie 

dba już o wygodę klienta w zakresie możliwości odbioru 

i zwrotu zamówionego produktu, co wiąże się 

z dodatkowymi kosztami dla klienta, ponieważ musi on 

zapłacić za przesyłkę w jedną lub dwie (w przypadku 

zwrotu strony). Poza Oysho jedynie w stacjonarnych 

sklepach Dalia można zwrócić lub zareklamować 

kupiony w Internecie towar. 

 

Wyjściowo ceny w sklepach stacjonarnych 

i internetowych są takie same w przypadku wszystkich 

sklepów, dzięki czemu użytkownik może mieć poczucie 

spójności oferty. Pozytywnie wpływa to również na 

efekt ROPO, gdyż użytkownik, któremu spodobał się 

produkt w Internecie ma możliwość nabycia go w tej 

samej cenie w sklepie. 

Różnice w cenach pojawiają się, natomiast we 

wszystkich badanych przypadkach, przy promocjach 

dedykowanych wyłącznie sklepowi stacjonarnemu lub 

sklepowi online. Klienci e-sklepów mogą nie być 

świadomi wyprzedaży lub cen promocyjnych w sklepach 

stacjonarnych, ponieważ nie otrzymują żadnej 

informacji online i odwrotnie. 

Wnioski z wizyty w e-sklepie

CROSS-CHANNEL
SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN
I PROMOCJI POMIĘDZY RÓŻNYMI
KANAŁAMI SPRZEDAŻY

SPÓJNOŚĆ OFERTY

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŻ SKLEP INTERNETOWY
KANAŁÓW OBSŁUGI

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA BIELIŹNIARSKA
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TABELA 1.B:

DOSTOSOWANIE SKLEPU
INTERNETOWEGO
DO OBSŁUGI ZA POMOCĄ
SMARTFONA ORAZ
DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI
MOBILNEJ

Żaden z badanych sklepów nie posiada dedykowanej 

aplikacji mobilnej, a mobilną wersję strony internetowej 

posiadają jedynie trzy z pięciu badanych sklepów 

(Dalia, Oysho, Eso�q). Obydwa rozwiązania to wygodne strony 

umożliwiające przejście całego procesu zakupowego, 

posiadające możliwość płatności mobilnej.  

E-sklep Atlan�c nie jest dostosowany do przeglądania na 

urządzeniach mobilnych, nawigacja jest nieczytelna 

i strona przeglądana z poziomu smar�ona jest 

nieużyteczna. 

Strony www w odczycie z poziomu smar�ona nie 

wykorzystują lokalizacji użytkownika, aby pod-

powiedzieć mu, gdzie znajduje się najbliższy sklep 

stacjonarny. 

Wnioski

Wsparcie dla urządzeń mobilnychB.
DOPASOWANIE SKLEPU ONLINE
DO OBSŁUGI ZA POMOCĄ SMARTFONÓW

Prawidłowe skalowanie strony internetowej na 
smar�onie oraz tablecie

Bezproblemowa obsługa wersji mobilnej strony za 
pomocą dotyku

Skalowana nawigacja strony (menu)

Spójność prezentowanych informacji pomiędzy wersją 
mobilną strony a stroną w pełnej rozdzielczości

Możliwość odnalezienia najbliższego sklepu 
z wykorzystaniem geolokalizacji

Możliwość zakupu i dokonania płatności z użyciem 
urządzeń mobilnych

Dedykowana aplikacja na smar�on/tablet

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA

OYSHO DALIA ATLANTIC TRIUMPHESOTIQ

BRAK
E-SKLEPU

BRAK
E-SKLEPU
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TABELA 1.C:

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH
NIŻ SKLEP STACJONARNY
KANAŁÓW OBSŁUGI

WIZYTA W SKLEPIE STACJONARNYM

Eksponowana informacja lub promocja sklepu on-line

Możliwość wymiany lub zwrotu towaru z internetu

Możliwość użycia karty lojalnościowej w sklepie 
internetowym

Płatność kuponem lub bonem

Personel sklepu ma dostęp do oferty online w sklepie

Personel sklepu ma wiedzę o ofercie i usługach dostępnych 
online i potra fiudzielić kompetentnej odpowiedzi

BRAK
E-SKLEPU

BRAK
E-SKLEPU

Wizyta w sklepie stacjonarnym jest często pierwszym 

krokiem na zakupowej ścieżce, informacja o istnieniu 

dodatkowej możliwości robienia zakupów w postaci 

kanału internetowego powinna być więc dobrze 

wyeksponowana. W badanych sklepach brakuje jednak 

reklam strony www, co może powodować, że pewien 

segment klientów nigdy nie dowie się o istnieniu tego 

kanału i w konsekwencji nie dokona w nim zakupu. 

Jedynym wyjątkiem jest to sklep Oysho, gdzie 

informacje z adresem strony www są dobrze 

wyeksponowane. 

Obsługa w sklepach stacjonarnych informuje 

o możliwości dokonania zakupów przez Internet, nie jest 

to jednak kanał traktowany przez obsługę jako 

równorzędna forma sprzedaży. Wiele do życzenia 

pozostawia też poziom wiedzy sprzedawców na temat 

promocji online, a jedynie w dwóch sklepach (Eso�q, 

Dalia) sprzedawca ma możliwość sprawdzenia oferty 

internetowej.

Bony i kupony są wykorzystywane jako formy płatności 

przez wszystkie badane sklepy. 

Karty lojalnościowe nie są, natomiast zbyt popularne. 

Trzy z pięciu badanych sklepów posiadają rozwiązanie 

tego typu: Eso�q – w formie kodów rabatowych 

umożliwiających zniżki dla kupujących w sposób 

tradycyjny i internetowo, Dalia i Triumph, jedynie dla 

klientów stacjonarnych.

Wnioski z wizyty w sklepie stacjonarnym

Wizyta w sklepie stacjonarnymC.
OYSHO DALIA ATLANTIC TRIUMPHESOTIQ

BRAK
E-SKLEPU

NIE
DOTYCZY

BRAK
E-SKLEPU
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TABELA 1.D:

ROZMOWA Z CALL CENTER

Personel call center ma dostęp do informacji 
o zamówieniu

Poziom wiedzy personelu call center: gotowość 
udzielenia porad o produkcie

Personel call center zna ofertę i usługi dostępne 
online i potrafi udzielić kompetentnej odpowiedzi

Personel call center ma wgląd w konto lub zamówienia 
Klienta ze sklepu internetowego 

BRAK
E-SKLEPU

WYSOKI
(Konsultant chętnie i dokładnie
udzielał odpowiedzi i opowiadał
o produktach oraz promocjach)

Wnioski z rozmowy z call center

Rozmowa telefoniczna z konsultantemD.
POZIOM OBSŁUGI
I ZNAJOMOŚĆ OFERTY ONLINE
W CALL CENTER

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA

OYSHO DALIA ATLANTIC TRIUMPHESOTIQ

BRAK
KONTAKTU

BRAK
KONTAKTU

BRAK
KONTAKTU

BRAK
KONTAKTU

WYSOKI
(Konsultant chętnie i dokładnie
udzielał odpowiedzi i opowiadał
o produktach oraz promocjach)

WYSOKI
(Konsultant chętnie i dokładnie
udzielał odpowiedzi i opowiadał
o produktach oraz promocjach)

ŚREDNIA
(podstawowe informacje
o produkcie, szczegóły
w konkretnym sklepie)

BRAK
E-SKLEPU

BRAK
E-SKLEPU

W czterech na pięć sklepów call center działa i służy 

klientom pomocą. Niemal każdy sklep ma jednak inną 

strategię kontaktu z klientem – Dalia i Triumph preferują 

telefon, Atlan�c i Oysho telefon i formularz kontaktowy, 

Eso�q tylko formularz. 

Wiedza konsultantów o produktach i ofercie jest na ogół 

dobra, z poziomem i jakością obsługi, bywa jednak 

różnie. W dwóch przypadkach (Atlan�c i Dalia) 

pracownicy wykazują się nadmierną szczerością 

obnażając swój brak kompetencji. Sklep Oysho pomimo, 

teoretycznie udostępnionych dróg kontaktu, nie daje 

użytkownikowi rzeczywistych możliwości porozumienia 

się z obsługą. Telefon jest cały czas zajęty, nie wysłano 

również odpowiedzi na pytania zadane poprzez 

formularz kontaktowy. 

Najlepiej na tle badanych firm wypada w kontekście 

poziomu obsługi klienta sklep Eso�q. Zapytania 

wysyłane są, przez formularz kontaktowy i odpowiedź 

nie jest natychmiastowa. Jest jednak bardzo szybka (do 2 

godzin) i najbardziej pomocna, co świadczy o kompe-

tencji obsługi. 

Warto zwrócić uwagę również na godziny funkcjo-

nowania call center – w Atlan�c infolinia działa jedynie 

w dni robocze w godzinach 7:00-15:00, co znacznie 

utrudnia kontakt. W Oysho – w godzinach 9.30-19.30, 

są to już znacznie bardziej dogodne dla klientów 

godziny, ciężko się jednak dodzwonić. 

WWW.UNITY.PL10



Podsumowanie wynikówE.
Trudny dobór rozmiarów, wielość wzorów oraz duże 

wymagania klientów co do jakości produktów, to tylko 

kilka przyczyn dla których możliwości, jakie daje 

spójność kanałów powinny być zauważane przez 

producentów bielizny i wykorzystywane w ramach 

działalności, jako narzędzie budowy przewagi nad 

konkurencją. 

Marki bieliźniarskie niekoniecznie jednak czują 

i doceniają potencjał dla rozwoju omnichannel, jaki 

wynika ze specyfiki branży. Wyniki badania dowiodły, 

że większość wybranych detalistów nie radzi sobie 

z łączeniem kanałów sprzedaży i nie oferuje sprawnie 

działających punktów styku.

Sklepem, który zdecydowanie wyróżnia się na tle 

badanych i w najlepszy sposób wykorzystuje potencjał 

omnikanałowości jest Oysho. Marka sprawnie radzi 

sobie z łączeniem kanałów, umożliwia zwroty 

i reklamacje zakupionego online towaru w sklepach 

stacjonarnych, prowadzi spójną komunikację różnych 

form robienia zakupów oraz posiada mobilną wersję 

strony. Podobne standardy panują we wszystkich 

markach grupy Inditex i korelacja między sklepami online 

i offline wynika więc najpewniej z polityki grupy. 

Największy i niewykorzystany potencjał ma Eso�q, który 

co prawda, posiada dobrze działającą wersję mobilną 

strony internetowej i sprawną obsługę klienta, ale wciąż 

nie radzi sobie z integracją kanałów sprzedaży.

Wśród pozostałych sklepów jedynie Dalia oferuje 

klientom możliwość zwrotu i reklamacji towaru 

zakupionego online, w sklepie stacjonarnym. Pozostałe 

sklepy nie dają klientom możliwości skorzystania 

z komfortu zrobienia zakupów online i finalizacji 

transakcji offline. Brak takiego rozwiązania generuje 

dodatkowe koszty, które obniżają opłacalność zakupów 

przez Internet. Produkty o stosunkowo niskiej cenie, po 

dodaniu kosztów przesyłki, stają się czasem nawet dwa 

razy droższe. W wyniku nieoptymalnego gospo-

darowania kanałami, klienci tracą zainteresowanie 

zakupami online, co w konsekwencji znacznie obniża 

zyski marki.

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA BIELIŹNIARSKA
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Rekomendacje dla branży bieliźniarskiejF.
ź Umożliwienie składania zamówień online lub telefoniczne z opcją zwrotu, wymiany lub reklamacji 

w wybranym sklepie stacjonarnym

ź Wprowadzenie możliwości weryfikacji dostępności wybranego produktu w najbliższym salonie 
sprzedaży

ź Zwiększenie poziomu wiedzy pracowników sklepów stacjonarnych na temat oferty online, obsługi 
serwisu 

ź Informowanie klientów o spójności sprzedaży w obu kanałach

ź Racjonalizacja godzin pracy call center

ź Rozważenie zmiany formy kontaktu z konsultantem z telefonicznego na formularz kontaktowy

ź Ekspozycja informacji o możliwości kupna przez Internet, w sklepach stacjonarnych

ź Umożliwienie obsłudze dostępu do sklepu internetowego w celu sprawdzenia dostępności towaru 
i aktualnych promocji

ź Dostosowanie stron/e-sklepów do urządzeń mobilnych oraz umożliwienie płatności mobilnej

ź Newsle�ery i gazetki – powinny zarówno promować ofertę online jak i informować o zaletach sklepów 
stacjonarnych

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA
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Komentarz Maciej Sękowski

Redaktor Naczelny Marketer+

Klient nasz pan – to powiedzenie, choć znane jest 

każdemu przedsiębiorcy, dziś nabiera nowego 

znaczenia. Nieustanny rozwój technologii pozwolił 

zarówno marketerom, jaki klientom wykształcić nowe 

umiejętności, a mnogość dostępnych urządzeń zmieniła 

prezentowane przez nich do tej pory nawyki, wpływając 

tym samym na zachowania zakupowe. Zwiększenie 

liczby dostępnych kanałów stało się dla naszych 

odbiorców pewnym punktem zwrotnym. Konsumenci 

masowo rozpoczęli korzystanie z wielu z nich 

jednocześnie, nie zostawiając suchej nitki na 

marketerach, którzy – wydawałoby się – zostali daleko 

w tyle za swoimi klientami. 

Odpowiedzią na ich problemy stał się omnichannel, 

który bez wątpienia zaklasyfikować można jako strategię 

w pełni odpowiadającą na potrzeby dzisiejszych 

odbiorców. Dostrzeżenie wspomnianych wcześniej 

zmian w ich zachowaniach pozwoliło marketerom na 

zmianę taktyki i stworzyło pole do podjęcia dialogu z 

konsumentem we wszystkich udostępnionych mu 

kanałach. Nie jest bowiem tajemnicą, że dzisiejszy rynek 

wymaga zarówno od sprzedawców, jak i marketerów 

dogłębnego zapoznania się z wymaganiami, które 

stawia przed nimi klient. Brak zrozumienia jego 

zachowań zakupowych i nawyków, które towarzyszą 

mu podczas podejmowania decyzji o nabyciu danego 

produktu czy usługi, będzie prowadził przedsiębiorców 

wyłącznie w jednym kierunku... 

W świecie, w którym istnieje tak wiele możliwości, by 

nawiązać relację z klientem, która w efekcie wpłynie na 

zwiększenie jego lojalności względem marki lub 

organizacji, ograniczenie własnego biznesu jest przecież 

działaniem nie tylko niepożądanym, ale również – w 

dłuższej perspektywie – nieopłacalnym. Dlatego też 

tegoroczny raport „Omnichannel commerce” wydany 

przez Grupę Unity powinien stać się publikacją 

niezbędną każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od tego, 

czy dopiero rozpoczyna przygodę z prowadzeniem 

własnego biznesu, czy może przemierza tę niełatwą 

trasę już od jakiegoś czasu. Bowiem należy sobie 

uświadomić i wyraźnie podkreślić, że choć 

wszechkanałowść jest pojęciem stosunkowo młodym, 

już dziś jest jedną z najczęściej wymienianych koncepcji 

marke�ngowych. Mimo to wciąż niewielu marketerów 

zdaje sobie sprawę z potęgi i korzyści biznesowych, 

jakie niesie ze sobą prawidłowe wdrożenie tej strategii.

Należy więc podkreślić, że decydując się na odrzucenie 

wszelkich założeń związanych z wszechkanałowością, ci 

specjaliści – świadomie bądź nie – rezygnują z rozwoju, 

a tym samym oddają swoich klientów w ręce innych 

firm. Dlatego rozważając zasadność tej strategii 

zachęcam do zadania sobie uprzednio jednego pytania: 

„Czy organizacja, którą zarządzam, jest sobie w stanie 

pozwolić na pozostanie daleko w tyle za konkurencją?”. 

Poszukiwanie odpowiedzi pozostawiam Państwu.

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA
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Autorzy raportu:

W branży interaktywnej działa od 2003 roku. Zwolennik szerokiego 

spojrzenia na organizację, jej odbiorców i metody automatyzacji 

procesów biznesowych. Ekspert  w zakresie internetowych systemów 

wymiany informacji i komunikacji e-marke�ngowej. Doradza 

kluczowym Klientom Grupy Unity w zakresie tworzenia komple-

ksowych strategii w sieci. Współpracował m.in. z takimi markami jak 

Bankier.pl, Allegro, Bank ING Securi�es, Deutsche Bank, Leroy Merlin, 

Henkel, Nestle, Mix Electronics czy Agito. W pracy wykorzystuje 

innowacyjne metody warsztatowe. Prelegent na licznych konferencjach 

i wydarzeniach branży interaktywnej. Publikuje regularnie w takich 

branżowych mediach jak Online Marke�ng czy Nowy Marke�ng. W 

przeszłości związany z takimi firmami jak Tata Consultancy (Indie) czy 

OS Mul�media. Po pracy pasjonat podróży, kultur orientalnych, 

żeglarstwa i nart.

Krzysztof Murzyn

PODSUMOWANIE RAPORTU OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA

W Grupie Unity jest odpowiedzialna za 

przygotowywanie strategii dla kluczowych 

klientów - min. T-Mobile, Auchan, Dekoral. 

Specjalizuje się w projektowaniu i 

obsłudze akcji eventowych oraz kampanii 

marke�ngowych, wykorzystujących 

zróżnicowane kanały. 

Anna Wrzesińska
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Badanie poziomu wielokanałowości w branży jubilerskiej
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OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | WSTĘP
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Zakupy biżuterii są najczęściej związane z dużymi 

emocjami, wymagają rozwagi i bezpośredniego 

kontaktu ze sprzedawcą. Wydawać się może że 

Internet ze swoimi ograniczeniami w tym zakresie nie 

jest popularnym miejscem zakupów biżuterii. Jednak 

cena, porównanie i dostępność online pomaga 

w rozwoju sprzedaży bransoletek, pierścionków 

i zegarków. Potencjał sprzedaży internetowej jest duży, 

i na podstawie własnych doświadczeń i wywiadów 

widzimy że zazębianie się kanałów będzie się 

zwiększać. Jak marki radzą sobie z wdrożeniem idei 

omnichannel? Zapraszam do lektury raportu

Krzysztof Murzyn,

Manager Strategii Omnichannel

Grupa Unity
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Wstęp
Według raportu na temat Rynku dóbr luksusowych 
w Polsce wydanego przez KPMG, branża jubilerska 
niezwykle dynamicznie się rozwija. Zmianom ulega 
przede wszystkim specyfika klientów. Z roku na rok 
przybywa Polaków zamożnych, czyli tych, których 
dochód przekracza 7,1 tys. złotych. Klienci, którzy 
szybko się wzbogacili, kupują biżuterię żeby pochwalić 
się swoim statusem, młodzi aby wyrazić swój 
indywidualny styl, pozostali ponieważ liczą, iż za 
wyższą ceną idzie również wyższa jakość produktów.
 
Globalna sprzedaż biżuterii wynosi 148 mld euro 
rocznie, a wartość dynamiki wzrostu kształtuje się na 
poziomie 5 proc. w skali roku, co pozwala sądzić, że do 
2020 roku osiągnie 250 mld euro. Raport KPMG 
informuje również, że największy udział w rynku 
globalnym zegarków mają produkty markowe, których 
sprzedaż sięga 60 proc. Jeśli chodzi o markową 
biżuterię, jest to 2 proc., czyli o połowę więcej niż 
w 2003 roku. i oczekuje się, że poziom ten wzrośnie 
jeszcze o 30-40 proc. do 2020 roku.

Polski rynek biżuterii, rozwija się dwutorowo. Z jednej 
strony klienci coraz chętniej kupują produkty znanych 
marek, z drugiej jednak ciągle rośnie sprzedaż biżuterii 
z niższej półki. Jedno jest pewne polscy klienci 
przyzwyczajeni są do inwestowania w złoto, które 
posiada ugruntowaną, stabilną wartość. 

Według raportu KPMG ponad połowa dostępnych na 
polskim rynku marek jubilerskich to firmy zagraniczne. 
Wśród nich największy udział mają marki szwajcarskie. 
Sprzedaż prowadzona jest zarówno w brandowych 
sklepach, jak i autoryzowanych punktach sprzedaży.

Zmiany rynku, a przede wszystkim ciągły jego wzrost 
generują również zmiany w podejściu do modeli 
biznesowych oraz sprzyjają wychodzeniu naprzeciw 
nowym trendom. Wyniki niniejszego badania pozwolą 
ocenić, czy działające na polskim rynku marki 
jubilerskie biorą pod uwagę wdrożenie idei 
omnichannel jako narzędzia dla pozyskania i utrzy-
mania nowych klientów i jak radzą sobie z realizacją jej 
założeń. 

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA JUBILERSKA



Do badania wytypowano pięć firm, które dzięki swojej 
ugruntowanej pozycji zyskały miano ważnych graczy 
polskiego rynku jubilerskiego: W.KRUK to najstarsza 
na polskim rynku, marka, jej historia sięga pierwszej 
połowy dziewiętnastego wieku, Apart i YES to firmy 
zdecydowanie największe. W.Śliwiński oraz Łyko to 
firmy mniejsze, ale posiadające duży potencjał 
rozwoju.
 
Przy wyborze detalistów brano pod uwagę ich 
wielkość, ilość sklepów, jakie posiadają, ale przede 
wszystkim rozpoznawalność marki i jej pozycję na 
polskim rynku.
 
Wszyscy, brani pod uwagę detaliści mają, prócz dobrze 
prosperujących sklepów stacjonarnych, również 
sklepy internetowe. Dzięki czemu charakteryzują się 
bardzo dużym potencjałem dla rozwoju w kierunku 
sprzedaży wielokanałowej. Większość z nich podjęła 
już próby integracji punktów styku i ujednolicenia 
oferty. 

Badane marki

INFORMACJE  O KANAŁACH SPRZEDAŻY

Sklep internetowy

Katalog produktów online

Lista zakupów

Sprzedaż telefoniczna

Zakres oferty produktowej

Sieć sklepów stacjonarnych

W.KRUK W.ŚLIWIŃSKI ŁYKOAPART

TAK,
W 32 MIASTACH

TAK TAK

BIŻUTERIA, RYNEK DÓBR
LUKSUSOWYCH

YES

TAK,
PONAD 100

ź Firma została założona w 1990 roku
ź Obecnie posiada 11 salonów na terenie centralnej 

i południowej Polski
ź W ofercie posiada biżuterię złotą, srebrną oraz 

ekskluzywną biżuterię z brylantami

ź W asortymencie firmy znajduje się szeroka oferta 
zegarków najlepszych światowych marek

ź Firma przedstawia oferty dopasowane do klienta 
indywidualnego i biznesowego 

ź Najstarsza polska firma jubilerska powstała 
w 1840 roku

ź Posiada ponad 80 salonów w 32 miastach 
w Polsce

ź Od 2008 roku firma należy do grupy Vistula
ź Od ponad 90 lat jest przedstawicielem 

renomowanych zegarków, posiada także 
profesjonalną kadrę zegarmistrzów

ź Pierwszy salon z biżuterią marki YES został 
otwarty w 1993 roku.

ź Posiada sieć ponad stu sklepów stacjonarnych
ź Jest to druga pod względem liczby salonów sieć 

jubilerska w Polsce
ź Jakość swoich brylantów poświadcza 

Certyfikatem autentyczności YES, a wybrane, 

większe brylanty posiadają certyfikaty 
międzynarodowych instytutów gemmologicznych 
IGI lub GIA

ź Firma w swojej ofercie proponuje wiele kolekcji, 
które stają się przebojami m.in. YES Charms, a 
także klasykę jubilerską – jednokamieniowe 
pierścionki z brylantem

ź Firma posiada trzy salony we Wrocławiu
ź Sieć posiada również pracownię złotniczą
ź Marka specjalizuje się w wyrobie biżuterii 

z diamentami i kolorowymi kamieniami 
szlachetnymi

ź W ofercie znajduje się także szeroki wybór 
obrączek ślubnych własnej produkcji dlatego firmę 
zobaczyć można na targach ślubnych we 
Wrocławiu

ź Firma powstała w 1983 roku.
ź Jest to największa sieć salonów jubilerskich 

w Polsce – około 200, w tym kilkanaście 
salonów Exclusive

ź Marka Apart często pojawia się na pokazach 
mody, bierze udział w produkcjach telewizyjnych 

i kinowych, a także jest partnerem wielu 
pres�żowych wydarzeń

ź W ofercie posiada biżuterie platynową, srebrną, 
złotą, z brylantami a także zegarki najlepszych 
światowych marek

YES

W.KRUK

W.ŚLIWIŃSKI

ŁYKO

APART

BIŻUTERIA, ZEGARKI,
RYNEK DÓBR LUKSUSOWYCH

BIŻUTERIA, ZEGARKI,
RYNEK DÓBR LUKSUSOWYCH

BIŻUTERIA, ZEGARKI,
RYNEK DÓBR LUKSUSOWYCH

BIŻUTERIA, RYNEK DÓBR
LUKSUSOWYCH

TAK

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA JUBILERSKA
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ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW DO KORZYSTANIA Z INNYCH
KANAŁÓW OBSŁUGI PRZY OPISIE PRODUKTU W E-SKLEPIE

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN ORAZ PROMOCJI
W RÓŻNYCH KANAŁACH SPRZEDAŻY

Informacja o dostępności danego produktu w sklepie 
stacjonarnym prezentowana na karcie produktu

Czy ceny produktów są identyczne w internecie 
i w sklepie stacjonarnym?

Możliwość odbioru w sklepie stacjonarnym
towaru zakupionego przez internet

Czy dostępne promocje cenowe są takie same 
w internecie i sklepie stacjonarnym?

Zachęta do kontaktu telefonicznego na karcie produktu 
w e-sklepie

Możliwość zwrotu w sklepie stacjonarnym towaru 
zakupionego w internecie (Buy Online Return In Store)

Zachęcanie do odbioru osobistego (Click&Collect)

Możliwość reklamowania lub zamiany w sklepie 
stacjonarnym towaru zakupionego w internecie

Prezentowanie oferowanych metod wysyłki na karcie 
produktu

Dostęp do informacji o reklamacjach i zwrotach 
z poziomu konta klienta w sklepie internetowym

TABELA 2.A.1:

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŹ SKLEP INTERNETOWY
KANAŁÓW OBSŁUGI

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN
I PROMOCJI POMIĘDZY RÓŻNYMI
KANAŁAMI SPRZEDAŻY

TABELA 2.A.2:

SPÓJNOŚĆ OFERTY

CROSS-CHANNEL

Wizyta w sklepie internetowymA.

WWW.UNITY.PL
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W.KRUK W.ŚLIWIŃSKI ŁYKOAPARTYES
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Analiza karty produktów w wybranych sklepach 

wykazała, że jedynie sklep W.KRUK spełnia w tym 

zakresie wymagania wielokanałowej sprzedaży. 

Zapewnia on użytkownikom możliwość sprawdzenia 

dostępności towarów w salonie z poziomu karty 

produktu oraz bezpośredni kontakt z salonem 

stacjonarnym. Dodatkowo, jako jedyny z badanych 

informuje klienta na karcie produktu o możliwości 

odbioru, zwrotu i reklamacji w sklepie stacjonarnym 

produktów zakupionych online. Pozostałe sklepy 

udostępniają tego typu informacje (również 

o możliwości click&collect) podczas wykonania 

kolejnych kroków ścieżki zakupowej (W. Śliwiński) lub 

dopiero w koszyku (Łyko). 

Prócz marki W.KRUK, jedynie YES umożliwia kontakt 

bezpośrednio z karty produktu, posiada również 

możliwość odbioru w sklepie stacjonarnym, ale 

informuje o tym w regulaminie zakupów, a nie 

bezpośrednio na karcie, co niestety może klientów 

wprowadzić w błąd lub pozostawić ich nieświadomymi 

dodatkowej możliwości. 

Aż cztery z pięciu badanych sklepów umożliwiają 

użytkownikowi złożenie zamówienia online i odebranie 

go w sklepie stacjonarnym (YES, Łyko, W. Śliwiński, 

W.KRUK), w żadnym z nich nie można natomiast śledzić 

postępu procedury reklamacji. 

Ceny w sklepach stacjonarnych i internetowych są ze 

sobą spójne we wszystkich badanych sklepach. 

Wysokość cen konkretnych towarów różni się jedynie 

podczas promocji i ofert specjalnych. Niestety tylko dwa 

z badanych sklepów (W.KRUK, W.Śliwiński) dbają 

o spójność promocji w obu kanałach. W przypadku YES 

promocje w sklepach internetowych mogą, ale nie 

muszą zostać również wprowadzone w sklepach 

stacjonarnych. Najgorzej w tej części badania wypadła 

marka Apart, u której stwierdzono różnice zarówno 

w cenach promocyjnych jak i w asortymencie.

Wnioski z wizyty w e-sklepie

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŻ SKLEP INTERNETOWY
KANAŁÓW OBSŁUGI

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN
I PROMOCJI POMIĘDZY RÓŻNYMI
KANAŁAMI SPRZEDAŻY

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA JUBILERSKA
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TABELA 2.B:

DOSTOSOWANIE SKLEPU
INTERNETOWEGO
DO OBSŁUGI ZA POMOCĄ
SMARTFONA ORAZ
DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI
MOBILNEJ

Mimo, że rynek mobilny rośnie w siłę, a smar�ony 

i tablety szybko stają się jednym z podstawowych 

narzędzi, również w kontekście robienia zakupów przez 

Internet, badanie branży jubilerskiej wykazało, że nie 

wszystkie sklepy widzą potrzebę inwestycji 

w budowanie strony dostosowanej do wymagań małych 

ekranów, nie wspominając o aplikacji dedykowanej. 

Tylko jeden z badanych sklepów (W.KRUK) posiada 

mobilną stronę internetową. Inne sklepy otwierają się 

w wersji przeznaczonej na komputery stacjonarne, a ich 

obsługa jest znacznie utrudniona. Co prawda 

użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji, 

z wykonaniem płatności online włącznie, przejście 

procesu zakupowego, jest jednak czasochłonne i może 

zniechęcić do kontynuacji zakupów. 

Kolejny, ważny i potrzebny trend, jakim jest wyko-

rzystywanie geolokalizacji jest na razie poza zasięgiem 

marek, które nie posiadają mobilnej wersji stron. Żaden z 

badanych sklepów nie lokalizuje swoich klientów i nie 

sugeruje im najbliższych sklepów stacjonarnych 

znajdujących się w ich zasięgu.

Wnioski

Wsparcie dla urządzeń mobilnychB.
DOPASOWANIE SKLEPU ONLINE
DO OBSŁUGI ZA POMOCĄ SMARTFONÓW

Prawidłowe skalowanie strony internetowej na 
smar�onie oraz tablecie

Bezproblemowa obsługa wersji mobilnej strony za 
pomocą dotyku

Skalowana nawigacja strony (menu)

Spójność prezentowanych informacji pomiędzy wersją 
mobilną strony a stroną w pełnej rozdzielczości

Możliwość odnalezienia najbliższego sklepu 
z wykorzystaniem geolokalizacji

Możliwość zakupu i dokonania płatności z użyciem 
urządzeń mobilnych

Dedykowana aplikacja na smar�on/tablet

WWW.UNITY.PL
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TABELA 2.C:TABELA 2.C:

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŻ SKLEP TRADYCYJNY
KANAŁÓW OBSŁUGI

WIZYTA W SKLEPIE STACJONARNYM

Wnioski z wizyty w sklepie stacjonarnym

Wizyta w sklepie stacjonarnymC.
W.KRUK W.ŚLIWIŃSKI ŁYKOAPARTYES
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Eksponowana informacja lub promocja sklepu on-line

Możliwość użycia karty lojalnościowej w sklepie 
internetowym

Płatność kuponem lub bonem

Personel sklepu ma wiedzę o ofercie i usługach dostępnych 
online i potra fiudzielić kompetentnej odpowiedzi

WWW.UNITY.PL 9

Świadomość pracowników sklepu stacjonarnego o 

istnieniu kanału internetowego i gotowość do 

przekazania klientom tej informacji jest jednym z 

ważniejszych jego zadań w procesie integracji kanałów. 

Niestety informacja o dostępności e-sklepu nie jest w 

badanych sklepach eksponowana, a poziom wiedzy 

obsługi na temat cen i promocji online jest wciąż 

niewystarczający. 

Najgorzej w tym kontekście wypada sklep Łyko, gdzie 

sprzedawcy nie widzą o istnieniu sklepu internetowego, 

nie mówiąc już o dostępnej w nim ofercie. Pozytywnie 

wypada na tle nadanych natomiast sklep W.KRUK.
Tylko dwa z czterech sklepów (W.KRUK, Łyko) 

umożliwiają klientom zwrot towaru zakupionego online w 

sklepach stacjonarnych.

Co ciekawe jedynie trzy sklepy (YES, W.KRUK, Apart) 

oferują swoim klientom program lojalnościowy, w postaci 

kart, które można wykorzystać podczas zakupów w 

sklepie stacjonarnym i sklepie internetowym.



TABELA 2.D:

ROZMOWA Z CALL CENTER

Personel call center ma dostęp do informacji 
o zamówieniu

Poziom wiedzy personelu call center: gotowość 
udzielenia porad o produkcie

Personel call center zna ofertę i usługi dostępne 
online i potra fiudzielić kompetentnej odpowiedzi

Personel call center ma wgląd w konto lub zamówienia 
Klienta ze sklepu internetowego 

NISKI
(Brak wiedzy o produktach)

WYSOKI
(Konsultant chętnie
i dokładnie udzielał 

odpowiedzi)

Niestety aż w trzech przypadkach dodzwonienie się do 

konsultanta telefonicznego nie było możliwe (YES, 

W.KRUK, Łyko). W pozostałych dwóch sklepach 

(W.Śliwiński, Apart) udało się połączyć z infolinią bez 

problemu, ale już poziom obsługi marki Apart, nie był 

zadowalający. Jedynie W.Śliwiński oferuje swoim 

klientom sprawnie działające i naprawdę pomocne call 

center. Wiedza konsultanta oraz dostęp do konta 

zakupowego i informacji o zamówieniu pozwalają mu na 

udzielenie klientowi wyczerpującej odpowiedzi na 

wszystkie związane z zakupami pytania. 

Obie rozmowy dowodzą jednak o dość wysokiej wiedzy 

na temat ofert i promocji dostępnych w sklepach 

stacjonarnych i internetowych, co pozwala sądzić, że 

obsługa jest świadoma wagi jaką niesie traktowanie obu 

tych kanałów jako równoważne. 

Wnioski z rozmowy z call center

Rozmowa telefoniczna z konsultantemD.
POZIOM OBSŁUGI
I ZNAJOMOŚĆ OFERTY ONLINE
W CALL CENTER

WWW.UNITY.PL
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BRAK
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BRAK
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BRAK
KONTAKTU
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KONTAKTU

10



Podsumowanie wynikówE.
Badanie wielokanałowości w branży jubilerskiej 

pokazało, że praktycznie każdemu z wybranych 

detalistów daleko jeszcze do ideału, w którym klient 

może robić zakupy w wielu kanałach jednocześnie. 

Większość sklepów wciąż nie radzi sobie z łączeniem 

punktów styku i budowaniem spójności oferty online 

i offline. Nie można się dodzwonić na call center, znaleźć 

na karcie produktu informacji o możliwości zwrotu, czy 

dostać od pracownika sklepu stacjonarnego konkretnej 

i satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o ofertę 

online. A to tylko kilka z problemów jakie wykazało 

badanie.

Największą bolączką jest zdecydowanie obszar mobile 

Jedynie w przypadku sklepu W.KRUK wygodnie i bez 

zbędnych problemów przejrzymy ofertę i dokonamy 

zakupów. Wersję mobilną strony ma jeszcze, co prawda 

sklep Apart, wymaga ona jednak dopracowania, aby 

w pełni sprostać oczekiwaniom mobilnych uży-

tkowników.

Innym obszarem do usprawnienia jest zdecydowanie 

call center. Badanie pokazało, że większość marek nie 

dba o sprawne działanie tego kanału. Brak możliwości 

dodzwonienia się do konsultanta stawia sklep w bardzo 

złym świetle. Niestety, nawet jeśli udaje się dodzwonić 

na infolinię, obsługa jest często za słabo przygotowana 

do rozmowy i nie potrafi udzielić wyczerpujących 

odpowiedzi. W tym aspekcie na tle badanych sklepów 

najlepiej wypada marka W.Śliwiński, zarówno jeśli 

chodzi o dostęp jak i poziom obsługi i wiedzy 

konsultantów. 

Kolejnym wartym usprawnienia elementem jest 

zdecydowanie poziom wiedzy pracowników firm, 

szczególnie w aspekcie oferty i promocji offline i online. 

Wśród badanych sklepów zdecydowanie wyróżnia się 

W.KRUK. Śmiało można powiedzieć, że kanały 

sprzedaży są zintegrowane i spójne, o czym świadczy 

fakt, że w sklepach stacjonarnych można zwracać, 

reklamować i odbierać kupiony online towar, 

a dodatkowo zamówić towar dostępny tylko online, bez 

obowiązku kupowania go na przykład po to aby go 

przymierzyć lub tylko obejrzeć.

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA JUBILERSKA
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Rekomendacje dla branży jubilerskiejF.
ź Integracja punktów styku - możliwość reklamacji/wymiany towaru zakupionego online w sklepie 

stacjonarnym

ź Wprowadzenie możliwości odbioru produktów w sklepie stacjonarnym

ź Umożliwienie sprawdzenia dostępności produktu 

ź Umożliwienie kontaktu ze sklepem z poziomu karty produktu

ź Integracja sklepów online ze stacjonarnymi 

ź Wprowadzenie możliwości śledzenia reklamacji online

ź Wyraźna informacja o możliwości odbioru osobistego – najlepiej już na karcie produktu

ź Umożliwienie telefonicznego składania zamówienia

ź Wprowadzenie kart lojalnościowych

ź Edukacja personelu w kwes�i wielokanałowości sprzedaży

ź Wprowadzenie spójnej polityki cenowej

ź Sprawne działanie call center 

ź Wprowadzenie możliwości zakupów przez telefon

ź Większa wiedza i zaangażowanie pracowników w rozmowę z potencjalnym klientem

ź Dostosowanie stron www do odczytu z urządzeń mobilnych

ź Wykorzystanie lokalizacji użytkownika do informowanie go o najbliższym sklepie stacjonarnym 
(zwłaszcza w przypadku marketów, które nie mają sprzedaży online)

ź Stworzenie dedykowanych aplikacji mobilnych

WWW.UNITY.PL
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Klient nasz pan – to powiedzenie, choć znane jest 

każdemu przedsiębiorcy, dziś nabiera nowego 

znaczenia. Nieustanny rozwój technologii pozwolił 

zarówno marketerom, jaki klientom wykształcić nowe 

umiejętności, a mnogość dostępnych urządzeń zmieniła 

prezentowane przez nich do tej pory nawyki, wpływając 

tym samym na zachowania zakupowe. Zwiększenie 

liczby dostępnych kanałów stało się dla naszych 

odbiorców pewnym punktem zwrotnym. Konsumenci 

masowo rozpoczęli korzystanie z wielu z nich 

jednocześnie, nie zostawiając suchej nitki na 

marketerach, którzy – wydawałoby się – zostali daleko 

w tyle za swoimi klientami. 

Odpowiedzią na ich problemy stał się omnichannel, 

który bez wątpienia zaklasyfikować można jako strategię 

w pełni odpowiadającą na potrzeby dzisiejszych 

odbiorców. Dostrzeżenie wspomnianych wcześniej 

zmian w ich zachowaniach pozwoliło marketerom na 

zmianę taktyki i stworzyło pole do podjęcia dialogu z 

konsumentem we wszystkich udostępnionych mu 

kanałach. Nie jest bowiem tajemnicą, że dzisiejszy rynek 

wymaga zarówno od sprzedawców, jak i marketerów 

dogłębnego zapoznania się z wymaganiami, które 

stawia przed nimi klient. Brak zrozumienia jego 

zachowań zakupowych i nawyków, które towarzyszą 

mu podczas podejmowania decyzji o nabyciu danego 

produktu czy usługi, będzie prowadził przedsiębiorców 

wyłącznie w jednym kierunku... 

W świecie, w którym istnieje tak wiele możliwości, by 

nawiązać relację z klientem, która w efekcie wpłynie na 

zwiększenie jego lojalności względem marki lub 

organizacji, ograniczenie własnego biznesu jest przecież 

działaniem nie tylko niepożądanym, ale również – w 

dłuższej perspektywie – nieopłacalnym. Dlatego też 

tegoroczny raport „Omnichannel commerce” wydany 

przez Grupę Unity powinien stać się publikacją 

niezbędną każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od tego, 

czy dopiero rozpoczyna przygodę z prowadzeniem 

własnego biznesu, czy może przemierza tę niełatwą 

trasę już od jakiegoś czasu. Bowiem należy sobie 

uświadomić i wyraźnie podkreślić, że choć 

wszechkanałowść jest pojęciem stosunkowo młodym, 

już dziś jest jedną z najczęściej wymienianych koncepcji 

marke�ngowych. Mimo to wciąż niewielu marketerów 

zdaje sobie sprawę z potęgi i korzyści biznesowych, 

jakie niesie ze sobą prawidłowe wdrożenie tej strategii.

Należy więc podkreślić, że decydując się na odrzucenie 

wszelkich założeń związanych z wszechkanałowością, ci 

specjaliści – świadomie bądź nie – rezygnują z rozwoju, 

a tym samym oddają swoich klientów w ręce innych 

firm. Dlatego rozważając zasadność tej strategii 

zachęcam do zadania sobie uprzednio jednego pytania: 

„Czy organizacja, którą zarządzam, jest sobie w stanie 

pozwolić na pozostanie daleko w tyle za konkurencją?”. 

Poszukiwanie odpowiedzi pozostawiam Państwu.

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA
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Branża fashion posiada bez wątpienia najbardziej 

zaawansowane modele sprzedaży omnikanałowej. 

Sprzyja temu nie tylko trwały boom internetowej 

sprzedaży, (20 do 30% wzrostu rocznie), ale też 

ogromna popularność korzystania z 2-3 kanałów 

sprzedaży przez klientów. Dodatkowo fakt że zakupy 

odzieży w Internecie wiążą się z ryzykiem zamówienia 

niewłaściwego rozmiaru, bądź zmiany decyzji po 

domowych przymiarkach, sprzyja rozwojowi modeli 

zazębiania sprzedaży internetowej ze sprzedażą 

w sieciach naziemnych w obrębie tej samej marki. 

Niniejszy raport to nie tylko synteza wyników badań, to 

też rekomendacje dla branży. Zapraszam do lektury.

Krzysztof Murzyn,

Manager Strategii Omnichannel

Grupa Unity
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Wstęp

Branża odzieżowa to jeden z najbardziej dynamicznie 
zmieniających się  sektorów światowego rynku. Nie 
inaczej jest również w Polsce. Modowe trendy, czy 
sezonowość to tylko niektóre z przyczyn tych zmian. 
Nie ulega wątpliwości, że generatorem tej dynamiki 
jest przede wszystkim klient, jego zmienne gusta 
i rosnąca świadomość, a tym samym wymagania. 
Różnorodność, dostępność odpowiednich fasonów 
i rozmiarów oraz częste zmiany kolekcji są dziś znacznie 
wyżej w hierarchii potrzeb niż sama jakość towarów. 
Zakupy są sposobem na wyrażenie siebie, często 
stylem spędzania wolnego czasu, a nawet nagrodą lub 
rekompensatą różnych życiowych sytuacji. Co za tym 
idzie branża fashion jest mocno związana z emocjami. 
Duże znaczeni znaczenia ma więc dla klientów 
możliwość dokonania zakupów w dogodnym czasie 
i miejscu.

Z raportu PMR Consul�ng wynika, iż w 2013 roku 
polski rynek odzieżowy osiągnął wartość 22,2 mld zł, 
zanotowano, więc 3,6 proc. wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego. Drugą wyraźną tendencją, która 
utrzymuje się już od kilku lat jest stała konsolidacja 
branży. W 2010 roku jedna trzecia całkowitej 
sprzedaży generowana była przez dziesięć 

największych detalistów odzieżowych, w 2014 roku, 
natomiast ich udział wyniósł już prawie 45 proc. 

Najbardziej dynamiczny wzrost notują największe 
marki, w tym LPP, Inditex i H&M. Coraz większą 
popularność zyskują też odzieżowe dyskonty, chętnie 
wybierane przez klientów przede wszystkim ze 
względu na niską cenę oferowanych tam produktów.

Raport PMR Consul�ng pokazuje też, że Polacy wciąż 
najchętniej robią zakupy w sklepach stacjonarnych. 
Celem weekendowych zakupowych wycieczek są 
głównie markowe sieciówki, usytuowane w centrach 
handlowych, gdzie zaopatruje się 64 proc. badanych. 
Ponad 30 proc. Polaków kupuje odzież również 
w sklepach niemarkowych, a nieco tylko mniej na 
bazarach i targowiskach. Sprzedaż internetowa to 
wciąż jedynie 16 proc. Porównując jednak ten wynik 
z rokiem poprzednim można zauważyć 2 proc. wzrost, 
co pozwala sądzić, że Polacy z roku na rok będą robić 
zakupy w Internecie coraz chętniej. Polskie 
i zagraniczne sklepy już dziś próbują sprostać 
rosnącemu wyzwaniu rozwijając ten kanał sprzedaży. 

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA
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Do badania zostało wybranych pięciu największych 
graczy rynku odzieżowego w Polsce posiadających 
rozbudowaną sieć sprzedaży stacjonarnej oraz  
możliwość zakupów online. ZARA (Inditex) i Orsay 
(Ordipol) to topowe marki o światowym zasięgu, 
notujące z roku na rok coraz większy wzrost 
popularności i mające kluczową rolę również na 
polskim rynku. Reserved (LPP), to z kolei rodzimy 
modowy lider, który czerpiąc inspiracje od 
zagranicznych marek oferuje klientom zróżnicowany 
i zgodny z obowiązującymi trendami asortyment. Top 
Secret (Redan), kolejny polski gracz, którego targetem 
są głównie ludzie młodzi, a sprzedaż prowadzona jest 
w ponad stu lokalizacjach stacjonarnych własnych oraz 
prowadzonych na zasadzie franczyzy. Ostatnią 
wytypowaną, również polską marką jest Monnari 
(Monnari Trade), oferująca odzież damską z wyższej 
półki i dla nieco dojrzalszej grupy wiekowej

Wszystkie wytypowane marki posiadają zarówno 
rozbudowaną sieć sprzedaży stacjonarnej jak i w pełni  
działający sklep internetowy. Ugruntowana pozycja 
wybranych detalistów w obu wymienionych kanałach 
sprzedaży sprawia, że mają one duży potencjał 
wdrożenia i rozwoju sprzedaży wielokanałowej. 
Niektórzy z nich już podjęli próby integracji punktów 
styku.

Badane marki

INFORMACJE  O KANAŁACH SPRZEDAŻY

Sklep internetowy

Zawartość katalogu produktów online

Lista zakupów

Sprzedaż telefoniczna

Zakres oferty produktowej

Sieć sklepów stacjonarnych

TOP SECRET ORSAY ZARA MONNARI

100 119

ODZIEŻ DLA KOBIET,
MĘŻCZYZN I DZIECI

RESERVED

PEŁNY KATALOG PEŁNY KATALOG

243 W POLSCE,
413 SALONÓW NA ŚWIECIE

ź Firma została założona w 1975 roku
ź Główna siedziba firmy znajduje się w Willstä� 

w Niemczech, biuro ds. zakupów w Szanghaju, 
a polski oddział we Wrocławiu

ź Marka ma ponad 630 sklepów w 26 krajach 

i ponad 4 300 pracowników 
ź Firma stawia na bezpośredni kontakt i dba o 

obsługę klienta przede wszystkim w sklepach 
stacjonarnych 

ź Sieć działa od 2003 roku i należy do Grupy 
Kapitałowej Redan S.A

ź Posiada 37 salonów własnych i 118 salonów 
franczyzowych w najlepszych lokalizacjach 
w Polsce

ź Strategia rozwoju zakłada otwieranie sklepów 
w miastach liczących od 20 tyś. mieszkańców

ź Grupa Kapitałowa Redan Prowadzi działalność 
w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce 
oraz w innych krajach Europy Środkowo-
Wschodniej

ź Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym 
i modowym 

ź LPP to jedna z największych firm odzieżowych w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej

ź LPP prowadzi obecnie sprzedaż za 
pośrednictwem sklepów detalicznych w 11 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej - Polska, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Ukraina, Rosja, Rumunia oraz Bułgaria

ź Łącznie Grupa posiada niemal 1500 salonów i 
zatrudnia blisko 18 tys. osób

ź Reserved Polska jedna z sieci odzieżowych 
prowadzonych przez firmę LPP S.A. 

ź W 2014 roku, jako pierwsza marka LPP, 
RESERVED zadebiutowało w Niemczech

ź Pierwszy sklep Zara został otwarty w 1975 roku
ź Sieć jest obecna w 77 krajach, w których 

prowadzi ponad 1500 punktów sprzedaży, 
położonych w największych miastach

ź Jest jedną z ośmiu marek największego 
dystrybutora branży mody odzieżowej na świecie 

– Grupy Inditex 
ź Grupa Inditex posiada ponad 5500 sklepów i jest 

już obecna w 80 krajach w najlepszych punktach 
handlowych w Europie, Ameryce Północnej i 
Południowej, Azji i Afryce

ź Marka istnieje na polskim rynku od 1998 roku. 
ź Obecnie firma jest liderem w segmencie 

eleganckiej, markowej odzieży dla kobiet 
ź Marka posiada własną wzorcownię i 

doświadczonych projektantów 
ź Zgodnie z życzeniem klientek firma otworzyła 

ostatnio kanał sprzedaży internetowej

RESERVED
(LPP)

TOP SECRET
(GRUPA KAPITAŁOWA REDAN)

ORSAY

ZARA
(GRUPA INDITEX)

MONNARI
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PEŁNY KATALOGPEŁNY KATALOG PEŁNY KATALOG

97

ODZIEŻ DLA KOBIET,
MĘŻCZYZN I DZIECI

PEŁNY KATALOG

ODZIEŻ DLA KOBIET

46 W POLSCE,
1991 SALONÓW NA ŚWIECIE

ODZIEŻ DLA KOBIET,
MĘŻCZYZN I DZIECI

ODZIEŻ DLA KOBIET

WWW.UNITY.PL 5



ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW DO KORZYSTANIA Z INNYCH
KANAŁÓW OBSŁUGI PRZY OPISIE PRODUKTU W E-SKLEPIE

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN ORAZ PROMOCJI
W RÓŻNYCH KANAŁACH SPRZEDAŻY

Informacja o dostępności danego produktu w sklepie 
stacjonarnym prezentowana na karcie produktu

Czy ceny produktów są identyczne w internecie 
i w sklepie stacjonarnym?

Możliwość odbioru w sklepie stacjonarnym
towaru zakupionego przez internet

Czy dostępne promocje cenowe są takie same 
w internecie i sklepie stacjonarnym?

Zachęta do kontaktu telefonicznego na karcie produktu 
w e-sklepie

Możliwość zwrotu w sklepie stacjonarnym towaru 
zakupionego w internecie (Buy Online Return In Store)

Zachęcanie do odbioru osobistego (Click&Collect)

Możliwość reklamowania lub zamiany w sklepie 
stacjonarnym towaru zakupionego w internecie

Prezentowanie oferowanych metod wysyłki na karcie 
produktu

Dostęp do informacji o reklamacjach i zwrotach 
z poziomu konta klienta w sklepie internetowym

TABELA 3.A.1:

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŻ SKLEP INTERNETOWY
KANAŁÓW OBSŁUGI

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN
I PROMOCJI POMIĘDZY RÓŻNYMI
KANAŁAMI SPRZEDAŻY

TABELA 3.A.2:

SPÓJNOŚĆ OFERTY

CROSS-CHANNEL

Wizyta w sklepie internetowymA.

WWW.UNITY.PL
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Analiza kart produktów w sklepach internetowych 

wybranych marek wykazała, że jedynie marki Reserved 

i Top Secret zapewniają użytkownikowi możliwość 

sprawdzenia dostępności produktu w wybranym 

salonie. Jednocześnie trzy na pięć sklepów umożliwia 

odbiór towaru zamówionego online w sklepie 

stacjonarnym (Reserved, Zara, Monnari), ale tylko dwa 

z nich eksponują tą opcje. Dwa sklepy (Reserved, ZARA) 

dają możliwość zwrotu lub dokonania reklamacji 

w sklepie stacjonarnym jeśli produkt został zakupiony 

online, niestety żaden z nich nie daje możliwości 

śledzenia reklamacji. 

Co ciekawe jedynie Reserved zamieszcza bezpośrednio 

na karcie produktu numer do sklepu stacjonarnego. 

Wart uwagi jest fakt, iż żaden z badanych sklepów nie 

daje klientom możliwości odbioru osobistego 

i zapłacenia w sklepie za towar zamówiony przez 

Internet. Ogranicza to niestety czerpanie korzyści 

z posiadania dwóch kanałów sprzedaży oraz zmniejsza 

komfort konsumenta, przyzwyczajonego przez inne 

branże do pozytywnych doświadczeń związanych z ideą 

omnichannel. Sklep Monnari, pomimo iż akceptuje 

płatność za pobraniem, przyjmując ryzyko z tym 

związane, w odbiorze osobistym już takiej możliwości 

niestety nie daje. ZARA i Reserved, co prawda 

umożliwiają odbiór osobisty, doświadczenie procesu nie 

daje jednak poczucia spójności punktu styku, a odbiór to 

raczej zwykłe wydanie wcześniej zamówionego towaru. 

Aż w trzech sklepach odnalezienie informacji o kosztach 

dostawy, reklamacjach, zwrotach – czyli podstawowych 

aspektach, które mogą mieć znaczenie przy decyzji 

zakupowej online jest bardzo trudne (TopSecret, 

Monnari) lub podane w mało atrakcyjnej formie (Orsay). 

Najlepiej w tym obszarze wypada Reserved oraz ZARA.

Tylko dwa z badanych sklepów umożliwiają zakup bez 

rejestracji (Monnari oraz Top Secret), a tylko w jednym 

(ZARA) konto użytkownika jest na tyle rozbudowane, 

dające możliwości zarządzania, użyteczne, że 

użytkownik może naprawdę poczuć wartość rejestracji. 

Żaden ze sklepów przy rejestracji nie podaje niestety 

korzyści jakie będą z płynąć z posiadania konta.

Asortyment oraz ceny w sklepach stacjonarnych 

i internetowych są jednakowe w każdym z badanych 

przypadków. Wysokość cen może się różnić jedynie ze 

względu na obecność promocji, które nie pokrywają się 

w żadnym z badanych sklepów. Różnice ofert i akcji 

promocyjnych powodują niespójność w postrzeganiu 

marki, w zależności od wybranego przez klienta kanału. 

Może to być powodem traktowania różnych form 

sprzedaży jako wewnętrznej konkurencji w ramach 

jednego brandu.  

Wnioski z wizyty w e-sklepie

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŻ SKLEP INTERNETOWY
KANAŁÓW OBSŁUGI

CROSS-CHANNEL

SPÓJNOŚĆ ASORTYMENTU, CEN
I PROMOCJI POMIĘDZY RÓŻNYMI
KANAŁAMI SPRZEDAŻY

SPÓJNOŚĆ OFERTY

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA FASHION
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TABELA 3.B:

DOSTOSOWANIE SKLEPU
INTERNETOWEGO
DO OBSŁUGI ZA POMOCĄ
SMARTFONA ORAZ
DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI
MOBILNEJ

Zapewnienie klientom możliwości zakupów za 

pośrednictwem urządzeń mobilnych stanowi już 

właściwie obowiązek. Wszystkie badane sklepy wydają 

się z niego wywiązywać, a preferowanym przez nie 

rozwiązaniem jest skalowalna strona internetowa, 

dostosowująca się do różnych rozdzielczości. Tylko trzy 

sklepy w swoich mobilnych wersjach posiadają 

elementy zgodne z zasadą finger friendly, czyli 

dostosowane wielkością i kształtem pod dotyk 

(Reserved, ZARA, Monnari). 

Jedynie ZARA postawiła na budowę aplikacji mobilnej, 

która posiada przyjazny użytkownikowi mobilnemu 

inferfejs, rozbudowany katalog produktów, lokalizacje 

najbliższych bu�ków oraz skaner kodów, który pozwala 

na pozyskiwanie informacji o produkcie bezpośrednio w 

sklepie. 

Wnioski

Wsparcie dla urządzeń mobilnychB.
DOPASOWANIE SKLEPU ONLINE
DO OBSŁUGI ZA POMOCĄ SMARTFONÓW

Prawidłowe skalowanie strony internetowej na 
smar�onie oraz tablecie

Bezproblemowa obsługa wersji mobilnej strony za 
pomocą dotyku

Skalowana nawigacja strony (menu)

Spójność prezentowanych informacji pomiędzy wersją 
mobilną strony a stroną w pełnej rozdzielczości

Możliwość odnalezienia najbliższego sklepu 
z wykorzystaniem geolokalizacji

Możliwość zakupu i dokonania płatności z użyciem 
urządzeń mobilnych

Dedykowana aplikacja na smar�on/tablet

WWW.UNITY.PL
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TABELA 3.C:

ZACHĘCANIE KONSUMENTÓW
DO KORZYSTANIA Z INNYCH 
NIŻ SKLEP TRADYCYJNY
KANAŁÓW OBSŁUGI

WIZYTA W SKLEPIE STACJONARNYM

Aby zapewnić klientom spójne doświadczenia 

zakupowe, warto poinformować o  możliwościach, jakie 

mają. Niestety, jak wykazało badanie w żadnym ze 

sklepów stacjonarnych obsługa nie udzielała informacji 

na temat dostępności kanału internetowego, jako 

dodatkowej możliwości zakupu towarów w przypadku 

nie znalezienia poszukiwanego przez klienta towaru. Co 

więcej, niezadowalający był również poziom wiedzy 

obsługi o obowiązujących w e-sklepie cenach 

i dostępnych promocjach. Jedynie w dwóch sklepach 

można było liczyć na taką informację, w reszcie 

przypadków były one dostępne jedynie online. 

Najbardziej niekorzystnie wypadł w badaniu pod tym 

względem sklep Monnari, gdzie obsługa sama przyznaje, 

że nie ma wiedzy na temat informacji dostępnych online, 

ponieważ oba kanały sprzedaży stanowią całkowicie 

oddzielne byty. 

W trzech sklepach informacja na temat elektronicznego 

kanału sprzedaży znajdowała się jedynie na witrynie, 

jeden sklep (ZARA) takiej informacji w ogóle nie 

posiadał, a jeden (Orsay) eksponował ją dodatkowo na 

ekranach przy kasie. Niestety żaden ze sklepów nie 

informował o dodatkowym kanale w miejscach gdzie 

jest to naprawdę potrzebne np. w przymierzalni, przy 

wieszakach czy półkach, gdzie eksponowanie szerszej 

gamy produktów, rozmiarów, kolorystyki mogłoby 

spowodować zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz 

lojalności wobec marki 

Tylko dwa z pięciu sklepów (ZARA i Reserved) 

umożliwiają zwrot towaru zakupionego online, co 

wydaje się jedną z kluczowych kwes�i. Pod względem 

programów/kart lojalnościowych, realizowanych w obu 

kanałach jest nieznacznie lepiej, tego typu rozwiązanie 

proponują trzy sklepy.

Wnioski z wizyty w sklepie stacjonarnym

Wizyta w sklepie stacjonarnymC.
TOP SECRET ORSAY ZARA MONNARIRESERVED

Eksponowana informacja lub promocja sklepu on-line

Możliwość użycia karty lojalnościowej w sklepie 
internetowym

Płatność kuponem lub bonem

Personel sklepu ma wiedzę o ofercie i usługach dostępnych 
online i potra fiudzielić kompetentnej odpowiedzi

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA FASHION
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TABELA 3.D:

ROZMOWA Z CALL CENTER

Personel call center ma dostęp do informacji 
o zamówieniu

Personel posiada wiedzę doradczą

Personel call center zna ofertę i usługi dostępne 
online i potra fiudzielić kompetentnej odpowiedzi

Personel call center ma wgląd w konto lub zamówienia 
Klienta ze sklepu internetowego Wnioski

Rozmowa telefoniczna z konsultantemD.

Każda z badanych marek posiada call center, do którego 

bez większych problemów i długiego czasu oczekiwania 

można się dodzwonić. Cztery marki posiadają call center 

czynne w możliwie szerokim czasie, dającym klientowi 

możliwość uzyskania poszukiwanej informacji. Wyjątek 

wśród badanych stanowi Orsay, który oferuje tego typu 

formę obsługi klienta jedynie w godzinach 8:00-16:00. 

Obsługa jest miła i uczynna, wiedza konsultantów 

telefonicznych nie zawsze jest jednak na 

wystarczającym poziomie. Tylko dwie z badanych marek 

(ZARA, Reserved) dają możliwość uzyskania doradztwa 

w zakresie oferty produktowej. W przypadku Reserved 

można uzyskać dodatkowe informacje, które są 

niewidoczne na karcie produktu, w przypadku ZARY, 

pomoc ogranicza się niestety tylko do wskazania miejsca 

na stronie internetowej, gdzie można samemu 

przeczytać opis. ZARA, z kolei posiada możliwość 

wglądu konsultanta w konto użytkownika, bieżącą 

pomoc w jego obsłudze i składaniu zamówienia. W obu 

przypadkach za pomocą infolinii można uzyskać 

kompletną informację na temat obowiązujących 

promocji online. 

POZIOM OBSŁUGI
I ZNAJOMOŚĆ OFERTY ONLINE
W CALL CENTER

WWW.UNITY.PL
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Podsumowanie wynikówE.
W dobie rosnącej w zawrotnym tempie popularności 

zakupów odzieży online, dbanie o jakość doświadczeń 

użytkowników, powinno się przejawiać już nie tylko 

przyjaznym, atrakcyjnym wizualnie interfejsem, ale 

przede wszystkim spójnością obsługi i komunikacji we 

wszystkich kanałach. Badanie wykazało, że sklepy 

internetowe w branży modowej wyróżniają się z reguły 

ciekawym designem i prezentacją produktu. Na 

pierwszy rzut oka mogłoby się więc wydawać, że 

wybrane marki rozumieją i zaspokoją potrzeby swoich 

klientów, niezależnie od kanałów oraz punktów styku. 

Niestety nie jest to takie oczywiste. Największą bolączką 

jest właśnie niespójność pomiędzy sprzedażą tradycyjną 

i internetową, powodująca niejednokrotnie dezo-

rientację klientów. 

Podstawowym problemem jest tu z jednej strony brak 

możliwości technicznych, z drugiej brak informacji 

i niewystarczająca wiedza samych pracowników 

sklepów na temat wagi wielokanałowości i procesów, 

jakie pomagają tę ideę wdrożyć. Jak pokazuje badanie, 

w świadomości obsługi sklepów oraz często również 

konsultantów telefonicznych, sklepy stacjonarne i inter-

netowe wciąż stanowią osobne, nie współpracujące ze 

sobą byty. 

Na tym tle pozytywnie wyróżnia się marka Orsay. Co 

prawda jej sklep online został najsłabiej oceniony 

(nieaktualne informacje na stronie, mało przyjazna 

forma prezentowania najbardziej potrzebnych 

informacji, pojawiające się błędy wyświetlania strony), 

firma okazała się jednak leaderem zarówno w jakości 

kompleksowej obsługi klienta, jak i rozumienia przez 

ekspedientkę idei omnichannel. Był to też jedyny sklep, 

w którym informacja o sklepie online była częścią 

salonu, a sprzedawcy sprawnie posługiwali się wiedzą o 

obu kanałach jako całości.

Bardzo wysoko ocenione sklepy online Reserved 

i ZARA, których polityka łączenia kanałów przejawia się 

poprzez możliwość odbioru, zwrotu i reklamacji 

zakupionego online towaru w salonie stacjonarnym, nie 

miała niestety odzwierciedlenia w jakości komunikacji 

łączenia kanałów.

Dostosowanie sklepów do urządzeń mobilnych jest na 

dość wysokim poziomie w porównaniu do większości 

innych branż, ale tylko jedna z badanych marek posiada 

dedykowaną aplikację, dającą coś więcej niż zwykły 

sklep internetowy. Jest to wciąż nieco niedoin-

westowany obszar działalności marek, można więc 

przypuszczać, że rozwój technologii mobile, przyniesie 

wkrótce zmiany i sprzedaż mobilna z powodzeniem 

będzie integrowana z pozostałymi kanałami sprzedaży.

OMNICHANNEL COMMERCE: RAPORT Z BADANIA | BRANŻA FASHION
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Rekomendacje dla branży fashionF.
ź Integracja punktów styku - możliwość reklamacji, wymiany towaru zakupionego online 

w sklepie stacjonarnym

ź Wprowadzenie możliwości odbioru produktów w sklepie stacjonarnym

ź Wprowadzenie możliwości sprawdzenia dostępności produktu w wybranej lokalizacji sklepu 
stacjonarnego

ź Umożliwienie kontaktu ze sklepem z poziomu karty produktu telefonicznie bądź mailowo

ź Wprowadzenie możliwości śledzenia reklamacji online

ź Wyraźna informacja o możliwości odbioru osobistego – najlepiej już na karcie produktu

ź Możliwość zwrotu i reklamacji towaru zakupionego online, w sklepie stacjonarnym

ź Wprowadzenie kart/programów lojalnościowych, które łączą oba kanały

ź Edukacja personelu na temat wielokanałowości sprzedaży – zaangażowanie pracowników 
w realizację założeń idei omnichannel

ź Jedna polityka cenowa w obu kanałach, spójne promocje i oferta

ź Wprowadzenie możliwości zakupów przez telefon lub przynajmniej możliwości rezerwacji 
towaru w wybranym sklepie stacjonarnym

ź Pełne dostosowanie stron www do odczytu z urządzeń mobilnych, zgodnie z zasadą finger 
friendly 

ź Wykorzystanie geolokalizacji użytkownika do informowania go o najbliższym sklepie 
stacjonarnym 

ź Stworzenie dedykowanych aplikacji mobilnych dających wartość dodaną 

WWW.UNITY.PL
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Klient nasz pan – to powiedzenie, choć znane jest 

każdemu przedsiębiorcy, dziś nabiera nowego 

znaczenia. Nieustanny rozwój technologii pozwolił 

zarówno marketerom, jaki klientom wykształcić nowe 

umiejętności, a mnogość dostępnych urządzeń zmieniła 

prezentowane przez nich do tej pory nawyki, wpływając 

tym samym na zachowania zakupowe. Zwiększenie 

liczby dostępnych kanałów stało się dla naszych 

odbiorców pewnym punktem zwrotnym. Konsumenci 

masowo rozpoczęli korzystanie z wielu z nich 

jednocześnie, nie zostawiając suchej nitki na 

marketerach, którzy – wydawałoby się – zostali daleko 

w tyle za swoimi klientami. 

Odpowiedzią na ich problemy stał się omnichannel, 

który bez wątpienia zaklasyfikować można jako strategię 

w pełni odpowiadającą na potrzeby dzisiejszych 

odbiorców. Dostrzeżenie wspomnianych wcześniej 

zmian w ich zachowaniach pozwoliło marketerom na 

zmianę taktyki i stworzyło pole do podjęcia dialogu z 

konsumentem we wszystkich udostępnionych mu 

kanałach. Nie jest bowiem tajemnicą, że dzisiejszy rynek 

wymaga zarówno od sprzedawców, jak i marketerów 

dogłębnego zapoznania się z wymaganiami, które 

stawia przed nimi klient. Brak zrozumienia jego 

zachowań zakupowych i nawyków, które towarzyszą 

mu podczas podejmowania decyzji o nabyciu danego 

produktu czy usługi, będzie prowadził przedsiębiorców 

wyłącznie w jednym kierunku... 

W świecie, w którym istnieje tak wiele możliwości, by 

nawiązać relację z klientem, która w efekcie wpłynie na 

zwiększenie jego lojalności względem marki lub 

organizacji, ograniczenie własnego biznesu jest przecież 

działaniem nie tylko niepożądanym, ale również – w 

dłuższej perspektywie – nieopłacalnym. Dlatego też 

tegoroczny raport „Omnichannel commerce” wydany 

przez Grupę Unity powinien stać się publikacją 

niezbędną każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od tego, 

czy dopiero rozpoczyna przygodę z prowadzeniem 

własnego biznesu, czy może przemierza tę niełatwą 

trasę już od jakiegoś czasu. Bowiem należy sobie 

uświadomić i wyraźnie podkreślić, że choć 

wszechkanałowść jest pojęciem stosunkowo młodym, 

już dziś jest jedną z najczęściej wymienianych koncepcji 

marke�ngowych. Mimo to wciąż niewielu marketerów 

zdaje sobie sprawę z potęgi i korzyści biznesowych, 

jakie niesie ze sobą prawidłowe wdrożenie tej strategii.

Należy więc podkreślić, że decydując się na odrzucenie 

wszelkich założeń związanych z wszechkanałowością, ci 

specjaliści – świadomie bądź nie – rezygnują z rozwoju, 

a tym samym oddają swoich klientów w ręce innych 

firm. Dlatego rozważając zasadność tej strategii 

zachęcam do zadania sobie uprzednio jednego pytania: 

„Czy organizacja, którą zarządzam, jest sobie w stanie 

pozwolić na pozostanie daleko w tyle za konkurencją?”. 

Poszukiwanie odpowiedzi pozostawiam Państwu.
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AUTORZY 
RAPORTU



Autorzy raportu:

W branży interaktywnej działa od 2003 roku. Zwolennik szerokiego spojrzenia na 

organizację, jej odbiorców i metody automatyzacji procesów biznesowych. Ekspert 

w zakresie internetowych systemów wymiany informacji i komunikacji 

e-marke�ngowej. Doradza kluczowym Klientom Grupy Unity w zakresie tworzenia 

kompleksowych strategii w sieci. Współpracował m.in. z takimi markami jak Bankier.pl, 

Allegro, Bank ING Securi�es, Deutsche Bank, Leroy Merlin, Henkel, Nestle, Mix 

Electronics czy Agito. W pracy wykorzystuje innowacyjne metody warsztatowe. 

Prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach branży interaktywnej. Publikuje 

regularnie w takich branżowych mediach jak Online Marke�ng czy Nowy Marke�ng. 

W przeszłości związany z takimi firmami jak Tata Consultancy (Indie) czy OS 

Mul�media. Po pracy pasjonat podróży, kultur orientalnych, żeglarstwa i nart.

Krzysztof Murzyn
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Agnieszka Kasperska

15

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Stosunków 

Międzynarodowych oraz Psychologii Biznesu. Doświadczony doradca 

klienta biznesowego w firmach polskich i międzynarodowych. W 

Grupie Unity wspiera klientów w doborze najbardziej optymalnych 

narzędzi e-marke�ngowych dla rozwoju ich biznesu. Zwolenniczka 

idei  synergii  działania oraz budowania pozytywnych doświadczeń 

zakupowych.  Prywatnie pasjonatka podróży oraz eksperymentów 

kulinarnych. Praca z ludźmi jest jej żywiołem.
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Patronem medialnym raportu jest:

Krzysztof Murzyn

Marcin Cichoń

Omnichannel Strategy Lead

Performance Marke�ng Manager
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