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Ot...
wstępik

Chcesz dopasować Twój sklep do indywidualnych potrzeb Twoich 

klientów, pracowników czy branży.

Niezależnie od tego czy potrzebujesz zaoszczędzić 2 godziny 

dziennie na rutynowej pracy, stworzyć zaawansowany moduł inte-

gracyjny z zewnętrzną platformą czy zbudować sklep nowoczesny 

(z dopracowaną grafiką według najnowszych trendów) i efektywny 

(pod względem UX) - możemy Ci pomóc.

Świadczymy także stałe wsparcie rozwoju sklepu pod względem 

technologicznym, marketingowym i sprzedażowym.
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Z roku na rok e-commerce zyskuje coraz więcej zwolenników oraz, 

co ważniejsze, klientów. Połowa internautów przebadanych przez 

Gemiusa w 2018 roku (patrz: Raport Gemius e-commerce 2018 link1) 

korzystała z oferty zakupów online, czyli kolokwialnie mówiąc: kupowała 

w internecie. A ta liczba z roku na rok rośnie! Pośrednio, oznacza to 

też, że cała branża coraz bardziej się specjalizuje. Choć wciąż mamy 

do czynienia ze sklepami “sprzed epoki”, powoli będą one odchodzić 

do lamusa - albo zostaną zmodernizowane, albo upadną.

Wraz z rozwojem branży e-commerce rośnie też świadomość klientów. 

Coraz więcej z nich wie, jakie ma prawa i czego może oczekiwać od 

sklepów internetowych. Ty - jako właściciel czy zarządca wirtualnej 

placówki handlowej - musisz wiedzieć, co zrobić, żeby każdy klient 

zobaczył w Tobie godnego zaufania sprzedawcę. Warto zaznaczyć, że 

mimo tendencji wzrostowych na rynku, wielu Polaków ma jeszcze przed 

sobą pierwsze zakupy online. To właśnie Twój sklep może przekonać 

ich do wejścia w świat e-zakupów. 

Argumenty za kupowaniem w internecie są przeróżne: całodobowa 

dostępność, niższe niż offline ceny, duży wybór produktów - to tylko niek-

tóre z motywacji e-kupujących według raportu Gemiusa. Jednak, żeby 

dokonać zakupu, klient musi przede wszystkim dobrze znać sklep lub po 

prostu mu zaufać. Pewnie słyszałeś o przykładach e-sklepów, które na 

pierwszy rzut oka wyglądają w porządku, ale są wydmuszkami - oszuku-

ją internautów, którzy nie potrafią zweryfikować prawdziwości oferty 

i samego sklepu.

Co zatem można zrobić, żeby Twój biznes wzbudzał zaufanie 

potencjalnych kupujących? Jednym z bardzo istotnych elementów jest  

 

1 https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/internauci-zaufali-e-sklepom-raport-e-commerce-w-polsce-
2018-juz-dostepny.html
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zamieszczenie na stronie wszystkich informacji, które pomogą 

zidentyfikować Ciebie i Twoją firmę. Druga ważna sprawa to opisanie 

procedur i procesów, które pokazują sposób Twojego działania. Im 

jaśniej przedstawisz istotne dla klienta informacje, tym chętniej 

skorzysta z Twojej oferty. A teraz przejdźmy do konkretów. 

Wiesz jakie strony są jednymi z najczęściej odwiedzanych 
w Twoim sklepie?

Które strony są zazwyczaj w TOP 25 lub nawet TOP10?
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