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Sklep internetowy
2.1. Kiedy otworzyè wäasny sklep w sieci
(Mirosäaw SmuĔniak)
Sklepy internetowe są, obok handlu za poĞrednictwem platform sprzedaĪowych (takich jak
Allegro, ĝwistak czy eBay), najprostszą drogą dotarcia do klientów. Charakter polskiego
rynku e-commerce jest doĞü specyficzny. Do niedawna zdecydowana wiĊkszoĞü transakcji
zawieranych w sieci odbywaáa siĊ na portalach aukcyjnych. Byáa to doĞü nietypowa sytuacja,
poniewaĪ na zachodnich rynkach proporcje są zupeánie inne. Ta silna centralizacja stanowiáa
o unikalnym charakterze naszego rynku e-commerce. Z czasem jednak polski e-klient dojrzaá
i zacząá z coraz wiĊkszym zaufaniem zawieraü transakcje za poĞrednictwem sklepów internetowych. DziĊki temu rola sklepów caáy czas siĊ umacnia.

Rozpoczynam e-commerce
Decyzja o rozpoczĊciu dziaáalnoĞci w internecie áączy siĊ z zadaniem sobie podstawowych
pytaĔ:
 Gdzie zacząü?
 Jakie oprogramowanie wybraü?
 Jak zorganizowaü logistykĊ?

Odpowiedzi na te pytania są ze sobą powiązane i dotyczą narzĊdzi, jakie powinniĞmy wybraü. Im bardziej przemyĞlana początkowa decyzja, tym mniej kosztowne zmiany w póĨniejszym czasie.
DostĊpny w Polsce rynek oprogramowania sklepowego oferuje bogaty wybór. Sklepy internetowe są doĞü zróĪnicowane — poczynając od funkcjonalnoĞci, a koĔcząc na modelach
rozliczeĔ i w koĔcu samych opáatach. Decyzja, którą podejmiesz na początku, moĪe zawaĪyü na
tym, jak Twoja dziaáalnoĞü w internecie bĊdzie funkcjonowaáa w kolejnych latach.
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Sklep internetowy a platformy ofertowe
ZachĊcam, by decyzjĊ o uruchomieniu sklepu internetowego podjąü w oparciu o wáasne moĪliwoĞci. Gdyby przyjrzeü siĊ ewentualnoĞciom, jakie daje e-commerce sprzedawcom, moĪna
zauwaĪyü, Īe tak naprawdĊ do dyspozycji są dwa nadrzĊdne kanaáy dystrybucji:
 serwisy ofertowe (aukcyjne),
 sklepy internetowe.

Porównując je ze sobą, zauwaĪysz istotne róĪnice, które w przyszáoĞci mogą okazaü siĊ szansą
rozwoju lub, wprost przeciwnie, przyczyną upadku. Platformy dostarczają gotowe oprogramowanie wraz z infrastrukturą, a co najwaĪniejsze: z klientami. Na przykáad Allegro: jeĞli
sprzedajesz w tym serwisie, nie musisz martwiü siĊ marketingiem zewnĊtrznym, a dziaáania
ogranicz do konkurowania ofertą, ceną i konkretnymi technikami wyróĪnienia siĊ. W przypadku sklepu internetowego zaáoĪonego na swojej domenie masz wiĊkszą swobodĊ dziaáania.
Sam okreĞlasz, jak ma wyglądaü szata graficzna, jak bĊdzie zorganizowane drzewo kategorii,
oraz jak bĊdziesz promowaü siĊ na zewnątrz.
Gdy stawiasz w e-handlu pierwsze kroki i Twój umysá nie jest jeszcze zmącony pewnymi
doĞwiadczeniami lub praktykami, które stosowaáeĞ do tej pory, a chciaábyĞ zacząü od Allegro,
zachĊcam, aby decyzja o rozpoczĊciu handlu w internecie áączyáa siĊ z zaáoĪeniem sklepu internetowego z wáasną domeną. O ile platforma Allegro jest Ğwietnym poligonem doĞwiadczalnym dla nowych sprzedawców, o tyle trudno jest za jej poĞrednictwem budowaü markĊ i promowaü swoją dziaáalnoĞü poza tym serwisem.
Dlaczego warto otworzyü sklep wraz z wejĞciem na gotowe platformy? JeĪeli rozpoczynasz
sprzedaĪ produktów na platformach w rodzaju Allegro, zdobywasz nowych klientów. Taka
osoba kojarzy brand platformy. Na pytanie o miejsce zakupu odpowie np.: „Allegro”. Brak powoáywania siĊ na konkretną firmĊ jest naturalny przy specyfice tego typu serwisu. Wielu
klientów moĪe zostaü przekierowanych do sklepu, gdzie po raz kolejny spotykają siĊ z logotypem firmy i zaczynają zapamiĊtywaü dany sklep jako indywidualną odrĊbną jednostkĊ gospodarczą. DziĊki temu zaczynasz obniĪaü koszty związane z prowizją, poniewaĪ za zakupy
w Twoim sklepie nie ponosisz wysokich opáat. Dodatkowo zaczynasz utrwalaü brand dziaáalnoĞci w umysáach klientów.
Rozwijając firmĊ, moĪesz stosowaü na stronie internetowej obniĪki zachĊcające do dokonania
zakupu. Ponadto osoba dokonująca wczeĞniej transakcji na platformie aukcyjnej, zwiĊksza
swoje zaufanie do sprzedawcy.
Kolejnym waĪnym punktem do rozwaĪenia jest pozycjonowanie sklepu. Umieszczając odnoĞniki do sklepu, uzyskasz lepsze efekty w dáuĪszym okresie. Nawet jeĪeli w początkowej fazie
dziaáalnoĞci obrót na stronie bĊdzie niewielki, dbaj o nią, a w przyszáoĞci zaowocuje to czoáowym miejscem w wyszukiwarkach internetowych po atrakcyjnych frazach.
OczywiĞcie, jeĪeli juĪ prowadzisz dziaáalnoĞü na platformach aukcyjnych, w kaĪdej chwili
moĪesz otworzyü sklep internetowy. WaĪne jednak, aby przed podjĊciem decyzji przygotowaü
siĊ i pamiĊtaü, Īe sklep bĊdzie stanowiá wizytówkĊ firmy.
NaleĪy rozpatrzyü powody takiej decyzji. CzĊsto spotykaáem siĊ z opiniami, Īe koszty otwarcia
sklepu internetowego są niĪsze, poniewaĪ nie páaci siĊ prowizji od sprzedaĪy oraz wystawienia przedmiotu, jak to jest w przypadku Allegro. Czy jednak koszty są rzeczywiĞcie niĪsze?
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ZaoszczĊdzone w jednym obszarze Ğrodki mogą okazaü siĊ niezbĊdne w innym. Na przykáad
liczba osób odwiedzających stronĊ sklepu na początku bĊdzie niewielka, dlatego musisz przeznaczyü Ğrodki na marketing i pozyskanie klientów. MoĪesz realizowaü sprzedaĪ z dwóch Ĩródeá
— Allegro i sklepu postawionego na wáasnej domenie — jednoczeĞnie, pamiĊtając, Īe istotne
obszary wymagające wsparcia w jednym ze Ĩródeá, w drugim mogą byü zupeánie róĪne.

Centralizuj, kiedy to tylko moĔliwe
Zgodnie z dominującą obecnie na rynku tendencją, zdecydowana wiĊkszoĞü dostĊpnych programów sklepowych posiada moduá do synchronizacji z Allegro. Oznacza to, Īe gdy oprzesz
sklep internetowy na odpowiednim oprogramowaniu, samo oprogramowanie bĊdzie automatycznie zarządzaü Twoją ofertą, widoczną w tym serwisie. A jeĞli zadbaáeĞ o synchronizacjĊ stanów magazynowych pomiĊdzy silnikiem sklepu a programem magazynowo-sprzedaĪowym,
moĪesz zautomatyzowaü proces zarządzania ofertą. Automat bĊdzie wystawiaá na Allegro
te przedmioty, których stan magazynowy jest róĪny od zera.
Programy sklepowe dostĊpne na polskim rynku mają funkcjĊ, dziĊki której wprowadzenie
opisu przedmiotu do sklepu skutkuje równieĪ automatycznym podstawieniem go do szablonów
ofert Allegro. Mechanizm ten w wiĊkszoĞci programów polega na zdefiniowaniu elementu
powtarzalnego oferty, czyli „szablonu sprzedawcy”, na którym znajdują siĊ takie informacje,
jak adres, numer telefonu, e-mail oraz podstawowe dane na temat przebiegu transakcji.
Zmienne są szczegóáy ofert, które automat podmienia w zaleĪnoĞci od tego, jaki przedmiot
jest wystawiany. DziĊki temu oferta jest zawsze aktualna, podczas wystawiania nie pomija
siĊ Īadnego przedmiotu, a opisy wprowadza siĊ tylko raz.
Drugą funkcjonalnoĞcią jest moĪliwoĞü obsáugi transakcji Allegro z poziomu zaplecza sklepowego. Programy rozgraniczają oczywiĞcie zamówienia, aby nie byáo problemów z rozróĪnieniem, skąd pochodzi transakcja. Jakie to daje moĪliwoĞci? JeĪeli posiadasz jedno miejsce,
do którego wpáywają zamówienia, to, patrząc przyszáoĞciowo, synchronizujesz jeden program z kolejnymi narzĊdziami róĪnych firm, co oznacza spore oszczĊdnoĞci.
Przykáadem mogą byü firmy kurierskie. Oferują one narzĊdzia synchronizujące ze sklepami
internetowymi, lecz nie dostarczają takiej funkcji dla programów wspomagających obsáugĊ
transakcji. DostĊpne jest jedno narzĊdzie, które Ğwietnie generuje etykiety nadawcze, natomiast
zamówienia z drugiego trzeba wprowadzaü rĊcznie.
CzĊsto bywa tak, Īe u sprzedawcy juĪ na pierwszy rzut oka widaü, iĪ jeden z wymienionych
kanaáów nie zostaá zintegrowany i czĊĞü klientów jest zaniedbywana. NajczĊstszym przykáadem
takiej sytuacji są sklepy bardzo dobrze obsáugujące Allegro, natomiast traktujące z opóĨnieniem zamówienia sklepowe. Wszak w sklepie nie ma systemu komentarzy, który stanowi naturalny „bat” egzekwujący dobrą obsáugĊ. JeĪeli wszystkie zamówienia spáywają w jedno
miejsce, moĪemy zachowaü kolejkĊ FIFO1 zamówieĔ. Centralizacja zamówieĔ w opisany
powyĪej sposób sprawia, Īe obsáuguje siĊ je bez potrzeby przeáączania siĊ pomiĊdzy róĪnymi
narzĊdziami. DziĊki temu oszczĊdza siĊ czas, a podczas pracy Ğledzi siĊ tylko jedno miejsce.

1

FIFO (ang. first in, first out) — pierwsze zamówienie wchodzące są realizowane jako pierwsze.
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Wprowadzenie tej funkcjonalnoĞci u dostawców oprogramowania sklepowego staje siĊ elementem standardowym, dziĊki czemu zaczyna siĊ takĪe zmieniaü spojrzenie sprzedawców na
Allegro. Przestaje ono byü wyáącznym kanaáem sprzedaĪy, a zaczyna przybieraü ksztaát kolejnej formy reklamy.

2.2. Typy platform e-sklepowych
(Mirosäaw SmuĔniak)
Przeglądając polski rynek rozwiązaĔ dla sklepów internetowych, zauwaĪysz, Īe posiada on
bogatą ofertĊ. Sklepy, które znajdziesz, to narzĊdzia oparte bardzo czĊsto na darmowych silnikach, odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do warunków panujących w naszym kraju.
Sklepy róĪnią siĊ modelami rozliczeniowymi, funkcjonalnoĞcią, moĪliwoĞciami integracji
z innymi narzĊdziami i wreszcie ceną.
JeĞli zadasz sobie pytanie, ile kosztuje zaáoĪenie sklepu internetowego, okaĪe siĊ, Īe jest to
zakres od 0 zá do nieskoĔczonoĞci. Skąd takie duĪe róĪnice?
Na rynku oprócz wáaĞciwych kosztów poszczególnych rozwiązaĔ moĪna znaleĨü róĪne formy
licencji, od darmowych open source po rozwiązania pudeákowe, licencyjne, typu SaaS lub
szyte na miarĊ potrzeb. Przed podjĊciem decyzji dotyczącej wyboru sklepu warto sprawdziü,
jak wygląda kwestia wyboru rodzaju licencji i związanych z tym kosztów.

SaaS
SaaS to po rozwiniĊciu software as a service, co w jĊzyku polskim znaczy „oprogramowanie
jako usáuga”. NajproĞciej rzecz ujmując, oznacza to wynajmowanie sklepu od usáugodawcy. Na to rozwiązanie decydują siĊ najczĊĞciej maáe firmy rozpoczynające swą przygodĊ
z e-handlem. Decyzja ta wiąĪe siĊ z niskimi kosztami początkowymi. Opáacając okreĞlony
abonament, nie bĊdziesz musiaá martwiü siĊ aspektami technicznymi, takimi jak hosting, instalacja czy ewentualne problemy techniczne. W przypadku SaaS za rozwiązanie tych problemów odpowiedzialny jest dostawca usáugi.
W tym modelu, nawet jeĞli nie bĊdziesz posiadaá odpowiedniej wiedzy, dostawca zapewni Ci
podstawowy szablon graficzny ze standardowym dla sklepów internetowych rozmieszczeniem szaty graficznej, a Twoja rola bĊdzie polegaáa jedynie na zmianie domyĞlnej kolorystyki
czy wgraniu logotypu sklepu. Po podstawowej personalizacji sklepu, czyli dopasowaniu kolorów, uzupeánieniu danych, wprowadzeniu polityki prywatnoĞci i regulaminu, moĪesz zacząü
wprowadzaü produkty.
Przykáadami sklepów standardowo oferowanymi w licencji SaaS są:
 Wellcommerce,
 Shoper,
 IAI-Shop.
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Niestety, SaaS posiada takĪe pewne ograniczenia, przede wszystkim związane z wprowadzeniem indywidualnych wdroĪeĔ i dodatkowych moduáów. Zdarza siĊ, Īe wprowadzenie modyfikacji na zamówienie generuje zbyt duĪe koszty. Czasami modyfikacje są wrĊcz niemoĪliwe
do wdroĪenia, poniewaĪ wymagaáoby to zmiany caáej platformy. Inną wadą jest brak moĪliwoĞci budowania przewagi konkurencyjnej indywidualnymi rozwiązaniami.
Zalety

Wady

Niski koszt początkowy.

TrudnoĞü z wprowadzeniem wdroĪeĔ
indywidualnych.

Do rozpoczĊcia dziaáalnoĞci wystarczy podstawowa
wiedza z zakresu obsáugi komputera.

Ograniczenia platformowe.

Przetestowane wdroĪenia synchronizacji z innymi
serwisami.

Brak moĪliwoĞci budowania przewagi
konkurencyjnej indywidualnymi rozwiązaniami.

Aktualizacje dokonywane w tle bez koniecznoĞci
ingerencji.

Wysokie koszty wdroĪeĔ indywidualnych.

Open source
Sklepy tego typu mają otwartą licencjĊ, co dla uĪytkownika oznacza, Īe są darmowe. O ile
moĪesz oczywiĞcie obawiaü siĊ bezpáatnych rozwiązaĔ jako niespeániających Twoich oczekiwaĔ, o tyle moĪesz zostaü bardzo pozytywnie zaskoczony. Posiadają one funkcjonalnoĞü i dodatkowe moduáy, które powinny zaspokoiü potrzeby nawet najbardziej wymagających uĪytkowników.
Na rynku funkcjonuje kilka popularnych sklepów open source:
 Os Commerce,
 Presta Shop,
 Virtuemart — bĊdący rozszerzeniem Joomla,
 Gekosale,
 Magento.

Takie sklepy róĪnią siĊ od páatnego oprogramowania tym, Īe są tworzone przez spoáecznoĞci
programistów i pasjonatów. Oprogramowanie to ma czĊsto bardzo ciekawe moĪliwoĞci oraz
mnóstwo dodatków. Musisz jednak pamiĊtaü, Īe wdroĪenie takiego programu moĪe byü dla
zwykáego przedsiĊbiorcy skomplikowane i moĪe wiązaü siĊ z poniesieniem dodatkowych
kosztów. Do tego dochodzą opáaty związane z usáugami serwisowymi i hostingowymi, modyfikacjami lub wdraĪaniem dodatkowego oprogramowania.
DuĪa popularnoĞü takich programów sprawia z kolei, Īe na rynku dziaáa wielu specjalistów
oferujących podobne usáugi w przystĊpnych cenach. Wiele firm wdraĪa równieĪ rozwiązania
open source za opáatą, jednak w takich przypadkach páaci siĊ gáównie za wiedzĊ oraz usáugi
serwisowe.
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Zalety

Wady

Brak opáat za oprogramowanie.

Brak bezpoĞredniego wsparcia technicznego.

NieduĪe umiejĊtnoĞci pozwalają samemu
uruchomiü sklep.

Samodzielnie wykonywane aktualizacje oraz brak
stabilnej wspóápracy pomiĊdzy dodatkami.
Wáasny hosting.

Sklepy licencyjne
Tego typu sklepy są oprogramowaniem dostarczanym przez firmy tworzące je od podstaw.
Licencja umoĪliwia instalowanie sklepu na dowolny okres po poniesieniu jednorazowej opáaty.
W ramach licencji dostajesz program, który nastĊpnie musisz sobie zainstalowaü, bywa jednak, Īe przy zakupie programu wraz z usáugami hostingowymi dostawcy sklep jest preinstalowany. Licencja obejmuje okres gwarancyjny — przewaĪnie od 1 do 2 lat, oraz aktualizacje
przez okreĞlony okres lub w odniesieniu do danej wersji oprogramowania.
Przykáady sklepów licencyjnych:
 SOTE,
 OSCGOLD.

Sklepy mają równieĪ ustalone warunki wsparcia technicznego. Jest ono zwykle Ğrednio przez
trzy miesiące bezpáatne albo teĪ od początku páatne. Programy licencyjne są czĊsto wyposaĪone w fora, na których moĪna zgáaszaü i omawiaü napotkane problemy, uzyskaü pomoc
innych uĪytkowników lub twórców oprogramowania, oraz proponowaü nową funkcjonalnoĞü. Ten ostatni aspekt wiąĪe siĊ z pewnymi nadziejami, zwáaszcza gdy zainteresowanych
danym rozwiązaniem jest wielu innych uczestników forum. Widziaáem jednak sporo moduáów, pisanych dla poszczególnych sklepów na zamówienie i czĊsto bardzo kosztownych dla
przedsiĊbiorców, dla których dana funkcjonalnoĞü stanowiáa przewagĊ konkurencyjną, a nie
mogli sobie pozwoliü na czekanie. Z czasem twórca oprogramowania dodawaá tĊ funkcjonalnoĞü w aktualizacjach i konflikt dwóch moduáów wykonujących tĊ samą funkcjĊ mógá
stanowiü zagroĪenie dla struktury sklepu. A to moĪe wiązaü siĊ z utratą danych. NaleĪy pamiĊtaü, Īe indywidualne wdroĪenia mogą pozbawiü uĪytkownika moĪliwoĞci korzystania z aktualizacji, dlatego przy tego typu wdroĪeniach dobrze jest upewniü siĊ, Īe firma, która bĊdzie
tworzyáa sklep, zapewni tĊ moĪliwoĞü.
Zalety

Wady

Firma, do której moĪna zgáosiü siĊ
z problemami technicznymi.

DuĪy jednorazowy koszt licencji.

FunkcjonalnoĞü i usáugi dostosowane
do polskiego rynku e-commerce.

Wáasny hosting.
Wysokie koszty wprowadzania wáasnych moduáów.
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WdroĔenia dedykowane
Sklepy szyte na miarĊ, czyli tworzone od podstaw w odpowiedzi na okreĞlone potrzeby, rzeczywiĞcie moĪna porównaü do garnituru, który krawiec przygotowuje na indywidualne zamówienie. PiĊknie wygląda, dokáadnie odpowiada oczekiwaniom wizualnym klienta, ale ma
swoje wady: przede wszystkim jest kosztowny, wymaga poprawek, a „szycie” trwa doĞü dáugi
czas. Na tego typu rozwiązania mogą pozwoliü sobie przede wszystkim firmy posiadające duĪe
Ğrodki finansowe. NiezbĊdna bĊdzie tu Ğcisáa wspóápraca z jedną firmą, która profesjonalnie
przeprowadzi wdroĪenie. Twoja praca bĊdzie natomiast polegaü na szczegóáowym spisaniu
oczekiwanych funkcjonalnoĞci. Innym modelem powstawania tego typu projektów jest utworzenie w strukturach firmy wáasnego zespoáu, który bĊdzie tworzyü i rozwijaü sklep. Koszt tego
rozwiązania jest jednak olbrzymi.
Wadą wdroĪeĔ dedykowanych są przede wszystkim koszty. Istnieje takĪe zagroĪenie, Īe firma
zajmująca siĊ projektem nie sprawdzi siĊ lub przestanie wywiązywaü siĊ z umów, a w takiej
sytuacji znalezienie innej firmy zapewniającej páynną kontynuacjĊ projektu, moĪe byü niemoĪliwe lub zbyt czasocháonne.
Podsumowując: to rozwiązanie dla najwiĊkszych i dodatkowo dysponujących niemaáym budĪetem na ten cel. O ile tworzenie moduáów przebiega doĞü szybko, o tyle ich testowanie
i integrowanie z resztą oprogramowania zajmuje sporo czasu i jest kosztowne.
Zalety
Sklep idealnie dopasowany do wymagaĔ.

Wady
Wysoki koszt wdroĪenia.
KoniecznoĞü staáej obsáugi serwisu wáasnego lub zleconego
przy chĊci zachowania tempa rozwoju rynku.

Podsumowanie
Z powyĪszej analizy moĪna wyciągnąü kilka wniosków — programy sklepowe powinny ewoluowaü wraz ze wzrostem sprzedaĪy i rozwoju Twojego e-handlu.
Początkowo najwygodniejsze bĊdzie oprogramowanie bazujące na modelu SaaS, które nie
wymaga duĪych nakáadów finansowych. ĝwietnie nadaje siĊ do testowania, czy dobrze radzisz
sobie jako sprzedawca internetowy. W kaĪdej chwili moĪesz siĊ wycofaü, wiedząc, Īe nie wydaáeĞ fortuny na oprogramowanie, które nie bĊdzie juĪ wykorzystywane. Jego funkcjonalnoĞü
jest dopasowana do warunków panujących na rynku. Jest od początku zintegrowane z serwisami Ğwiadczącymi usáugi dla e-biznesu, takimi jak np. páatnoĞci elektroniczne. Kolejnym atutem jest brak koniecznoĞci utrzymywania hostingu oraz samodzielnej instalacji, a sklepy są
wáaĞciwie natychmiast przygotowane do dziaáalnoĞci.
JeĞli masz pewne umiejĊtnoĞci techniczne, moĪesz zdecydowaü siĊ na rozwiązanie open source.
W tym przypadku sklep postawisz sam, co oznacza mniejsze koszty. Jednak jako wáaĞciciel
sklepu internetowego musisz zastanowiü siĊ, czy powinieneĞ pracowaü nad systemem obsáugującym swoją sprzedaĪ, sposobem docierania do klientów i zwiĊkszaniem sprzedaĪy. Czasami ten rodzaj licencji moĪe byü dobrym argumentem dla wdroĪeĔ indywidualnych.
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Sklepy licencyjne są dobrym rozwiązaniem dla firm, które cenią sobie poczucie bezpieczeĔstwa
oraz moĪliwoĞü rozwoju w ramach rozsądnych opáat. JeĪeli myĞlisz nad rozwojem kanaáu
e-commerce w Twojej firmie jako dodatkowego filaru swojej dziaáalnoĞci sprzedaĪowej, to
rozwiązanie bĊdzie korzystne. I nawet jeĞli początkowo nie bĊdziesz na takim narzĊdziu zbyt
wiele zarabiaü, ale utrzymasz go w dáuĪszej perspektywie czasu, spodziewane efekty zostaną
osiągniĊte. Rozwiązania indywidualne są jednak przeznaczone dla wielkich graczy, z racji
ponoszonych przy nich kosztów.
I jeszcze jedno: twórcy programów sklepowych, widząc zmieniający siĊ rynek, oferują rozwiązania hybrydowe, czyli takie, w których moĪna zmieniaü rodzaj licencji. Wychodzi siĊ
tu od modelu SaaS i dąĪy, przez licencjĊ páatną lub z jej pominiĊciem, do licencji open source,
w której rdzeĔ sklepu pochodzi od znanego rozwiązania, jednak z biegiem czasu, po wielu modyfikacjach, przestaje go przypominaü.

2.3. Wzorcowa struktura serwisu
sprzedaĔowego
(Mirosäaw SmuĔniak)
W klasycznym sklepie offline’owym, moĪna wykorzystywaü metody, którymi zajmuje siĊ
merchandising — zarządzający marketami oraz galeriami handlowymi są wrĊcz mistrzami
tak wystroju wnĊtrz, jak i budowania atmosfery zakupowej. WaĪne jest wszystko: od sposobu oĞwietlenia, poprzez ekspozycjĊ towaru i dobór muzyki w tle, po zapachy. To wszystko
ma olbrzymi wpáyw na to, jacy klienci kupują w danym sklepie i czy chcą spĊdzaü w takim
miejscu wiĊcej czasu.
Czy moĪna w takim razie przenieĞü te zasady do sklepu internetowego? Klienci przy e-zakupach
kierują siĊ przede wszystkim stroną wizualną. W wyjątkowych przypadkach, np. przy zakupach muzyki czy audiobooków, decydują wraĪenia sáuchowe, ale od stosowania na stronach internetowych melodii w tle odeszáo siĊ juĪ dawno temu. W tym rozdziale zwrócĊ uwagĊ
na to, jak budowaü zakupową atmosferĊ w sklepie internetowym; wprowadzĊ CiĊ teĪ ogólnie
w temat uĪytecznoĞci i funkcjonalnoĞci e-sklepu, który to temat rozwiniĊty zostanie w kolejnym rozdziale.

Jak powinien wyglñdaè e-sklep, by sprzedawaè?
Istnieje kilka waĪnych elementów, które wpáywają na to, czy uĪytkownicy czują siĊ dobrze
na danej stronie internetowej, czy nie. Mają one wpáyw takĪe na czas, jaki spĊdzają klienci
w danym sklepie. Sklepy internetowe powinny przede wszystkim sprzedawaü, ale aby mogáy
to robiü, potrzebna jest odpowiednia atmosfera i elementy przyciągające oko klienta.
Osoby odwiedzające strony sklepów internetowych są przyzwyczajone do pewnych elementów, które powinny byü na stronie. Gdy przegląda siĊ strony polskich sklepów, widaü, jak
wiele z nich postawionych jest na podstawowym szablonie dostawcy oprogramowania; zazwyczaj szablon ten jest bardzo skromny i swym tematem nie nawiązuje do sprzedawanych pro-
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duktów. Przykáadem mogą byü sklepy, które sprzedają drogie akcesoria dla ludzi biznesu,
podczas gdy na stronie pojawia siĊ peána paleta barw. Tymczasem na tego rodzaju stronach to
czerĔ oraz biel bĊdą zdecydowanie lepiej kojarzyü siĊ z luksusem oraz elitarnoĞcią. To, w jaki
sposób dobierzesz kolorystykĊ, moĪe mieü kluczowy wpáyw na decyzje zakupowe klientów.

Podstawowe elementy sklepów internetowych
Strona gäówna
NajwaĪniejszym miejscem kaĪdego sklepu internetowego jest strona gáówna. Ona takĪe stanowi najczĊĞciej landing page2 róĪnych kampanii, które bĊdziesz przeprowadzaü zarówno
w sieci, jak i poza nią. O ile klasyczne „strony lądowania” przygotowywane są odpowiednio
dla poszczególnych kampanii promujących konkretne produkty, o tyle Twoja gáówna strona
powinna oddawaü najwaĪniejsze aspekty sklepu oraz asortymentu, którym handlujesz.
Klienci przyzwyczajeni są do tego, Īe w sklepach internetowych znajdą:
 nagáówek (winieta z logotypem),
 wyszukiwarkĊ,
 drzewo kategorii,
 koszyk,
 produkty na stronie gáównej,
 newsletter,
 stopkĊ strony.

WaĪne jest, aby rozmieszczenie elementów byáo intuicyjne i moĪna byáo szybko odnaleĨü poszukiwane elementy w gąszczu informacji w witrynie. Istotny staje siĊ wówczas oczywiĞcie
ukáad strony. PamiĊtaj, Īe zbyt duĪa iloĞü informacji w jednym miejscu potrafi zmĊczyü potencjalnego kupca. Aby zapobiec rezygnowaniu klientów z zakupów i porzuceniu koszyka,
moĪna zastosowaü podstrony, co daje wiele moĪliwoĞci. Co zatem moĪe pomóc klientom i zachĊciü ich do zakupu?
Wyszukiwarka — jest elementem obowiązkowym w sklepach, w których asortyment jest
tak liczny, Īe moĪe obejmowaü kilka kategorii. Im wiĊkszą masz ofertĊ, tym bardziej wyszukiwarka bĊdzie przydatna dla klientów. CzĊsto zdarza siĊ, iĪ klienci przeglądają Twój sklep,
jednak np. z powodu braku funduszy nie mogą dokonaü zakupów w danym momencie.
ZapamiĊtają nazwĊ witryny, dziĊki czemu do Ciebie wrócą, mogą jednak nie pamiĊtaü,
jak dokáadnie nazywa siĊ przedmiot, który sobie upatrzyli. Przydatna bĊdzie wówczas wyszukiwarka. Sklepy internetowe oferują czĊsto funkcjonalnoĞü pokazującą, jakich zapytaĔ
jest najwiĊcej w wyszukiwarce sklepu. Pozwala to pozyskaü wiedzĊ o tym, jakie produkty wyszukują klienci i wedáug jakich haseá. Wiedza ta daje szerokie moĪliwoĞci i warto
np. zastanowiü siĊ, czy rozpocząü promowanie na stronie gáównej najczĊĞciej wyszukiwa2

Landing page (z ang. strona lądowania) — strona rozwijająca odpowiednią kampaniĊ, np. strona, która siĊ otwiera
po klikniĊciu w link z produktem promocyjnym w mailingu.
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nych produktów. Do sáów kluczowych czĊsto moĪna równieĪ podpinaü produkty, które
mają pojawiaü siĊ po odpowiedniej frazie kluczowej, nawet jeĞli nie zawierają w nazwie
danych sáów. DziĊki temu mechanizm wyszukiwarki przyczynia siĊ do zwiĊkszenia sprzedaĪy.
Drzewo kategorii — kaĪdy uĪytkownik jest juĪ przyzwyczajony, Īe w sklepie porusza siĊ,
korzystając z drzewa kategorii. NajczĊĞciej element ten umiejscawiany jest z lewej strony ekranu,
jednak uwaĪa siĊ, Īe najskuteczniejsza jest górna listwa pozioma. NiezaleĪnie od umiejscowienia drzewa kategorii, postaraj siĊ, aby znajdowaáo siĊ w nim jak najmniej kategorii gáównych i aby struktura nie byáa wielopoziomowa. Tak naprawdĊ im mniej poziomów, tym lepiej.
Koszyk — tutaj klienci dodają kolejne produkty; jest to takĪe pierwszy krok do finalizacji
transakcji. Dostawcy oprogramowania sklepowego przeĞcigają siĊ w skracaniu procesu finalizowania transakcji. Istotne jest, by byá on jak najbardziej intuicyjny. Na podstawie
wáasnego doĞwiadczenia mogĊ doradziü Ci, abyĞ regularnie sprawdzaá, jak wygląda proces
zakupowy w Twoim sklepie. CzĊste aktualizacje systemów sprzedaĪowych mogą sprawiü,
Īe koszyk w pewnym momencie bĊdzie siĊ zawieszaá albo nie pozwoli klientowi przejĞü do
kolejnego etapu. Stracisz wówczas kupującego, który nie poinformuje o tym sprzedawcy, ale
po prostu przejdzie na stronĊ konkurencji. Bardzo czĊsto zdarza mi siĊ audytowaü sklepy,
zwáaszcza postawione na licencjach open source lub rozwiązaniach pudeákowych. W sklepach tych problemy zaczynają siĊ w momencie przejĞcia do koszyka. Tu równieĪ pojawiają
siĊ podstawowe informacje o sposobach przesyáki. JeĪeli czĊsto zdarza Ci siĊ sytuacja, w której
klienci nie wybierają odbioru za pobraniem, lecz klikają w „Odbiór osobisty”, a w informacji
do sprzedającego zamieszczają wpis: „ZapáacĊ przy odbiorze kurierowi”, to znaczy, Īe nie rozumieją znaczenia sáowa pobranie. Dla sprzedawców obcujących z tą formą przesyáki na co
dzieĔ moĪe siĊ wydawaü dziwne to, Īe w dzisiejszych czasach ktoĞ nie wie, czym jest zamówienie za pobraniem. Ale to sygnaá, Īe do opcji „Odbiór za pobraniem” naleĪy dopisaü:
„Przesyáka kurierska pobraniowa — zapáaü kurierowi podczas odbioru”. Podobne trudnoĞci
mogą siĊ wiązaü z zapáatą w formie páatnoĞci elektronicznej. Klienci powinni zostaü poinformowani, Īe páacąc w ten sposób, bĊdą mogli skorzystaü z karty kredytowej. To sprawy,
wydawaü by siĊ mogáo, banalne, jednak wielu sprzedawców wciąĪ nie zwraca na to uwagi.
Przy wprowadzaniu opisów naleĪy unikaü branĪowego Īargonu. PamiĊtaj, aby stosowaü jak
najprostsze sáowa, a jeĪeli korzystasz ze specjalistycznego sáownictwa, w kolejnych zdaniach
wyjaĞnij, co ono oznacza.
Produkty na stronie gáównej — powinny byü dobierane wedáug aktualnoĞci, ewentualnie
najlepszych cen. Oko potencjalnego nabywcy przyciągają hasáa odwoáujące siĊ do promocji,
takie jak: rabaty, upust, gratis, znaki graficzne nawiązujące do obniĪek typu „2 w 1” czy znak
„%”. Produkty na stronie gáównej powinny zachĊcaü klienta do pozostania na stronie. Warto
regularnie zmieniaü je w taki sposób, aby najlepiej oddawaáy charakter sklepu. Uniknie siĊ
równieĪ w ten sposób monotonii, którą mógáby odczuü odwiedzający sklep staáy klient. ZastanawiaáeĞ siĊ kiedykolwiek, dlaczego produkty w sklepach stacjonarnych są niejednokrotnie
przenoszone z póáki na póákĊ? OtóĪ kiedy klient powraca do sklepu, szukając wybranego
produktu, jest zmuszony do ponownego oglądania wszystkich wystawionych towarów. Taki
zabieg marketingowy powoduje zwiĊkszenie sprzedaĪy. W podobny sposób dziaáa siĊ w sklepach internetowych.
Stopka strony — to miejsce, w którym znajdują siĊ najczĊĞciej linki do:
 polityki prywatnoĞci — czyli informacji o tym, w jaki sposób sklep wykorzystuje dane

poufne kupujących;
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 regulaminu sklepu;
 kontaktu — dokáadnych namiarów na siedzibĊ firmy, bardzo czĊsto wraz z telefonami

i mapami dojazdu;
 formy páatnoĞci;
 instrukcji kupowania — czyli krótkiego tekstu o tym, jak dodawaü produkty do

koszyka, a nastĊpnie finalizowaü transakcjĊ.
Innymi sáowy: stopka to miejsce zamieszczenia informacji kluczowych dla kaĪdego serwisu.

Strony produktów
Strony opisujące produkty zawierają kilka podstawowych elementów. OczywiĞcie przede
wszystkim znajduje siĊ tu przycisk z napisem Dodaj produkt do koszyka lub po prostu Do
koszyka. Zastanów siĊ, czy nie wykorzystaü starej metody call to action (z ang. „wezwanie
do dziaáania”) i na wzór serwisu Allegro nie nazwaü tego przycisku Kup teraz (zastanawiaáeĞ
siĊ kiedykolwiek, dlaczego ten serwis zdecydowaá siĊ na taką nazwĊ przycisku? To nie przypadek!).
Tutaj teĪ pojawiają siĊ zdjĊcia oraz opisy produktów. O tym, jak je przygotowywaü, traktują
inne rozdziaáy.
NiezaleĪnie od sprzedawanego asortymentu, dobrze, aby produkt posiadaá wiĊcej niĪ jedno
zdjĊcie. Na miniaturach najlepiej sprawdzają siĊ wyĞrodkowane zdjĊcia wyciĊte (zdjĊcie katalogowe), natomiast w opisie warto wplataü zdjĊcia pokazujące praktyczne zastosowanie danego
przedmiotu.
Na stronie produktu czĊsto widoczne są elementy marketingowe, sugerujące klientom podobne produkty (tzw. sprzedaĪ krzyĪowa, o której mowa bĊdzie w rozdziale 8.2).

Staraj siö byè postrzeganym jako ekspert
JeĞli to, co sprzedajesz, jest Twoją pasją, czy myĞlaáeĞ o tym, aby pójĞü o krok dalej? Coraz
czĊĞciej sklepy internetowe są uzupeániane o fora dyskusyjne, blogi i inne rodzaje serwisów
zapewniających dodatkowe informacje. Są to najczĊĞciej informacje dotyczące asortymentu i jego zastosowania, instrukcje albo informacje na temat spoáecznoĞci, która zawiązuje siĊ wokóá
sklepu. Co wiĊcej, istnieją serwisy, których podstawowym celem jest zbieranie informacji
lub edukacja, a sklep internetowy jest tylko uzupeánieniem. JeĪeli Twoim hobby są np. gry
planszowe, zastanów siĊ nad tym, czy wraz ze sklepem nie prowadziü bloga, na którym bĊdziesz komentowaá nowoĞci rynkowe albo opisywaá ciekawe wydarzenia, takie jak np. targi
branĪowe. DziĊki temu zbudujesz pozycjĊ eksperta, a klienci, kupując u Ciebie, bĊdą przekonani, Īe znajdą u Ciebie nie tylko towar, ale i przydatne informacje. Jest jeszcze drugi
aspekt bloga: moĪesz tam zamieszczaü unikalne treĞci, które bĊdziesz tworzyü na potrzeby
sklepu. DziĊki temu sklep zacznie siĊ pozycjonowaü na podstawie dáugich fraz oraz sáów
nieuĪywanych wczeĞniej w sklepie. Wielu uĪytkowników bĊdzie wyszukiwaü, wprowadzając
dáuĪsze frazy i oczekując bardziej precyzyjnego wyniku. PamiĊtaj, Īe najwiĊkszą liczbĊ wejĞü
do Twojego sklepu bĊdzie prawdopodobnie generowaü Google, a ta wyszukiwarka preferuje
podczas pozycjonowania treĞci unikalne.
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Struktura Twojego serwisu sprzedaĔowego
Projektując swój sklep internetowy, zwróü uwagĊ na to, czego sam szukasz na stronach internetowych lub co CiĊ podczas ich przeglądania irytuje. Upewnij siĊ, Īe Twoja strona nie zawiera
tych ostatnich elementów. ZachĊcam równieĪ do przyglądania siĊ stronom najwiĊkszych serwisów sprzedaĪowych w Polsce — dziĊki temu bĊdziesz wiedziaá, jak powinien wyglądaü serwis sprzedaĪowy. Mogą one pozwoliü sobie na regularne badania oraz uwzglĊdnienie najnowszych trendów w projektowaniu stron internetowych. Czerp z nich inspiracje, nie zapominając
o tym, Īe Twój sklep powinien posiadaü takĪe indywidualny charakter.

2.4. UĔytecznoĈè sklepu internetowego
(Paweä Krzyworñczka)
UĪytecznoĞü, czyli z ang. usability, to termin związany z dostosowywaniem róĪnych rozwiązaĔ do oczekiwaĔ i przyzwyczajeĔ uĪytkowników. Synonimem sáowa „uĪyteczny” mogáoby
byü „intuicyjny” lub „áatwy w obsáudze”. Oznacza to, Īe uĪytkownik nie musi siĊ zastanawiaü, co i jak wykonaü — on po prostu to robi. Zatem uĪytecznoĞü nie powinna byü czymĞ
wyjątkowym, nietypowym, rzadko spotykanym — powinna byü standardem.
W sklepie internetowym uĪytecznoĞü nabiera szczególnego znaczenia, poniewaĪ ma bezpoĞredni wpáyw na liczbĊ záoĪonych zamówieĔ, czyli na konwersjĊ. Dopracowana uĪytecznoĞü
wspiera w e-sklepie sprzedaĪ, a kulejąca — zabija tĊ sprzedaĪ. Zatem dopracowanie usability
w sklepie internetowym dla jego wáaĞciciela nie moĪe byü czymĞ odkáadanym „na póĨniej”;
usability musi byü poprawiona jak najszybciej, by wycisnąü moĪliwie najwiĊcej z kaĪdych
odwiedzin w sklepie.

Ideaä usability
Za kaĪdym razem, gdy jesteĞ w dowolnym serwisie WWW, na dowolnej jego podstronie,
musisz dokonywaü wyborów. Po pierwsze, musi byü jasne, co jest w danej chwili do wyboru
— czyli jakie są opcje. Po drugie, warto doprowadziü do sytuacji, gdy wybór nastĊpuje miĊdzy dwiema moĪliwymi opcjami (lub grupami opcji czy moĪliwoĞci). A ideaáem jest sytuacja, w której wybór jest nie tylko jasny, ale teĪ ekstremalnie prosty.
Rysunek 2.4.1 ilustruje to zagadnienie w sposób dobitny. UĪytkownik ma odpowiedzieü na
proste pytanie, a dwie opcje wyboru to: „tak” lub „nie”.
Rysunek 2.4.1.
Ideaá uĪytecznoĞci:
jasny i zrozumiaáy
wybór ograniczony
do dwóch prostych opcji
(Ĩródáo:
opracowanie wáasne)
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Oczywiste jest, Īe w rzeczywistej dziaáalnoĞci sklepów internetowych masz najczĊĞciej do
czynienia z nieco bardziej skomplikowaną sytuacją wyboru. W swoim sklepie musisz jednak
zawsze dąĪyü do uproszczeĔ, mając przed oczami powyĪszy schemat.

Rzeczy warte uwagi w e-sklepie
PoniĪsze omówienie — choü i tak bĊdące duĪym skrótem — nieco wybiega poza samo pojĊcie uĪytecznoĞci. Warto jednak wziąü pod uwagĊ dodatkowe elementy powiązane z zadowoleniem uĪytkownika i konwersją (skutecznoĞcią) e-sklepu.
 Wygląd ogólny, szablon. KaĪdy sklep ma swoją grupĊ docelową, swoich odbiorców.

Inaczej naleĪy przygotowaü szablon sklepu dla máodych matek, inaczej dla geeków
komputerowych, inaczej dla ludzi starszych, a inaczej dla máodzieĪy. Zawsze naleĪy
stworzyü profil idealnego uĪytkownika/klienta i z myĞlą o nim budowaü szablon
sklepu. Znaczenie ma nie tylko rozkáad czy obecnoĞü róĪnych elementów w sklepie.
WaĪne są takĪe kolory, nazewnictwo i wyjaĞnianie procesu zakupowego (przykáad:
podstrona Jak kupowaü?). Abstrahując od powyĪszego, kaĪdorazowo szablon sklepu
powinien:
 byü prosty, przejrzysty i czytelny;
 zawieraü tylko te elementy, które czemuĞ sáuĪą, mają konkretny cel istnienia

— wszystkie inne naleĪy usunąü.
 Szybkie áadowanie siĊ sklepu. SzybkoĞü áadowania siĊ serwisu to takĪe element

uĪytecznoĞci. Strona powinna áadowaü siĊ jak najszybciej, najlepiej co najwyĪej
kilka sekund. JeĞli sklep áaduje siĊ dáuĪej niĪ 5 sekund, naleĪy popracowaü nad jego
optymalizacją (zmianą hostingu na wydajniejszy albo optymalizacją skryptów i grafiki
w szablonie sklepu).
 Czcionka. W tym zakresie trzymaj siĊ nastĊpujących rad:
1. Kontrast — optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie ciemnej (czarnej lub

ciemnoszarej) czcionki na jasnym (biaáym lub jasnoszarym) tle.
2. Rozmiar — nie stosuj zbyt maáej czcionki, bo niektórzy uĪytkownicy bĊdą mieli

problemy z jej odczytaniem; 12 pikseli dla tekstu bĊdzie dobrą wielkoĞcią
(dla wyróĪnienia nagáówków stosuj oczywiĞcie wiĊkszą czcionkĊ).
3. Liczba czcionek — ogranicz liczbĊ stosowanych czcionek, najlepiej do jednej.

OczywiĞcie w elementach takich jak hasáo przewodnie (tagline, slogan) czy
reklamy graficzne na stronie (ewentualnie takĪe nagáówki) moĪesz uĪyü innej
czcionki niĪ w tekĞcie.
4. Kolory — najlepiej stosuj tylko dwa kolory: jeden dla zwykáego tekstu, a drugi

dla linków (áączy, odnoĞników). OczywiĞcie, jeĞli np. na przyciskach stosujesz
ciemne táo, zastosuj na nich kontrastujący kolor czcionki.
5. Rodzaj — stosuj czcionki bezszeryfowe, poniewaĪ áatwiej siĊ je czyta na ekranie

komputera, tabletu czy smartfona.
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 Formatowanie tekstu. WeĨ pod uwagĊ cztery zasady:
1. Stosuj nagáówki dla zwiĊkszenia przejrzystoĞci tekstu i zwrócenia uwagi

uĪytkownika.
2. Listy punktowane oraz wyliczenia zwiĊkszają przejrzystoĞü tekstu i pozwalają

skuteczniej pokazaü np. korzyĞci lub cechy produktów lub usáug.
3. Pogrubienia stosuj rzadko — tylko po to, aby dobitnie zwróciü uwagĊ na jakiĞ

wyraz czy frazĊ.
4. Aby zwiĊkszyü czytelnoĞü tekstu, twórz krótkie bloki tekstowe.
 Oznaczenie i wygląd linków i klikalnych elementów. W kaĪdym sklepie internetowym

wiele elementów jest klikalnych (linkujących do podstron sklepu lub wykonujących
inną akcjĊ, np. dodanie produktu do koszyka). Są to nie tylko linki tekstowe, ale takĪe
nagáówki, obrazki, ikony i przyciski menu. Nie zawsze uĪytkownik intuicyjnie wie,
co jest áączem, a co nim nie jest. Dlatego warto postaraü siĊ, by elementy klikalne
odróĪniaáy siĊ od reszty.
W odniesieniu do samych linków tekstowych — pamiĊtaj, aby áącza:
a) albo miaáy inny kolor czcionki niĪ zwykáy tekst, albo byáy podkreĞlone;

moĪesz oczywiĞcie zastosowaü formatowanie linków w postaci innego koloru
i równoczesnego podkreĞlenia;
b) zmieniaáy postaü po najechaniu na nie kursorem (tzw. stan hover); jeĞli link jest

podkreĞlony, niech po najechaniu podkreĞlenie znika, lub odwrotnie; analogicznie
moĪesz zastosowaü zmianĊ koloru;
c) wspóágraáy z kolorystyką szablonu.
 Jasny przekaz akcji zakupowej. Nie próbuj byü w tym zakresie kreatywnym.

Standardem jest opisywanie przycisków zakupowych jako Do koszyka lub Dodaj
do koszyka.
 Etykiety i nazewnictwo. Stosuj ogólnie przyjĊte (choü oczywiĞcie nie ma tutaj

Īadnych oficjalnych zasad) nazwy dla typowych elementów: nazwa strony Kontakt,
przycisk Strona gáówna (ewentualnie Home), podstrona Opinie klientów. JeĞli
wykaĪesz siĊ zbytnią kreatywnoĞcią w tym obszarze, moĪesz zdezorientowaü
uĪytkownika.
 Logo i tagline. W lewym górnym rogu strony (szablonu) umieĞü logo sklepu. Logo

powinno byü podlinkowane do strony gáównej sklepu. Bezdyskusyjnie zamieĞü takĪe
tagline (z ang. slogan, hasáo przewodnie). Dobry tagline podniesie konwersjĊ
w e-sklepie, zatem nie lekcewaĪ tego zagadnienia. Niech tagline niesie zarówno
informacje (Īe jest to sklep internetowy i jaki ma asortyment), jak i emocje (dlaczego
warto kupiü wáaĞnie tutaj; czym ten sklep siĊ wyróĪnia). WiĊcej na temat tworzenia
atrakcyjnych i skutecznych tageline’ów zdradzam w rozdziale 5.6 („Tagline”).
 Menu górne. Nawigacja jest jednym z najwaĪniejszych elementów w e-sklepie.

A menu górne jest w zasadzie obowiązkowe. Przykáadowe przyciski (linki) w menu
górnym to (od lewej strony): Strona gáówna, Promocje, Opinie, Jak kupowaü?,
O nas, Kontakt.
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 Okruszki. Tak zwane okruszki (ang. breadcrumbs) są obowiązkowym elementem

kaĪdego sklepu internetowego. Jest to swego rodzaju ĞcieĪka, która zdecydowanie
zwiĊksza komfort uĪytkowania: pozwala uĪytkownikowi báyskawicznie zorientowaü
siĊ, gdzie siĊ aktualnie znajduje, oraz umoĪliwia szybkie przejĞcie do jednego
z wczeĞniejszych etapów: strony kategorii lub strony gáównej sklepu (rysunek 2.4.2).

Rysunek 2.4.2. Czytelne okruszki w sklepie internetowym (Ĩródáo: tabletoid.pl)
 Ikona koszyka. W prawym górnym rogu umieĞü ikonĊ koszyka. PamiĊtaj,

by znajdowaáa siĊ w tym samym miejscu na kaĪdej podstronie sklepu.
Warto zastosowaü inną stylizacjĊ dla ikony koszyka, gdy jest on pusty, a inną,
gdy coĞ zostaáo juĪ do niego dodane. Warto takĪe zamieĞciü krótką informacjĊ o liczbie
i wartoĞci produktów znajdujących siĊ w koszyku (rysunek 2.4.3).

Rysunek 2.4.3. Ikona koszyka i informacja o liczbie produktów oraz kwocie zamówienia (Ĩródáo: www.agito.pl)
 Wyszukiwarka. KaĪdy sklep, nawet z niewielką liczbą produktów, powinien mieü

wyszukiwarkĊ. Oto najwaĪniejsze rady na temat wyszukiwarki w e-sklepie:
1. Niech pole bĊdzie szerokie na minimum 25 znaków, tak by uĪytkownik widziaá,

co wpisuje.
2. Obok pola na wpisanie szukanej frazy dodaj przycisk Szukaj.
3. JeĞli w sklepie jest wiĊcej produktów, wprowadĨ wyszukiwanie zaawansowane,

pozwalające ustalaü np. zakres cenowy czy konkretne kategorie, w których
ma siĊ odbywaü wyszukiwanie.
4. JeĞli uznasz to za konieczne i przydatne, wprowadĨ filtrowanie wyników

wyszukiwania.
 Kategorie i podkategorie. W zasadzie kaĪdy sklep musi mieü kategorie, grupujące

produkty. Nawet jeĞli sprzedajesz kilka produktów i akcesoria do nich, wprowadĨ
kategorie: Produkty A, Akcesoria do A.
JeĞli wymaga tego logika i struktura asortymentu, naleĪy wprowadziü podkategorie
produktów. JeĞli masz bardzo szeroki asortyment i chcesz wprowadziü gáĊbszą strukturĊ
kategorii, bardzo dokáadnie ją przemyĞl i zaprojektuj tak, by uĪytkownik áatwo mógá
siĊ po niej poruszaü. PamiĊtaj, by nazwa aktywnej kategorii lub podkategorii byáa
wyróĪniona — np. poprzez zmianĊ koloru czcionki lub przycisku, czy teĪ pojawienie
siĊ ramki.
 Newsletter. UmoĪliw osobom odwiedzającym Twój sklep zapisanie siĊ na newsletter,

który bĊdzie informowaá o promocjach czy nowych produktach w sklepie.
 Powiązanie z mediami spoáecznoĞciowymi. UĪytkownicy i klienci sklepu mogą

zechcieü wyraziü opiniĊ o sklepie na Facebooku, zajrzeü na fanpage sklepowy
czy polubiü stronĊ. UmoĪliw im to poprzez umieszczenie przycisków LubiĊ to!
oraz widocznego linku do fanpage’u (jeĞli masz fanpage).
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ROI, Return on investment, 369
rozliczanie straty, 511
rozliczenia, 272
rozmieszczenie sáów kluczowych, 321
rozpraszacze, 480
rozszerzenie .mobi, 494
rozwiązywanie problemów, 36
rozwój rynku e-commerce, 19, 21
RWD, responsive web design, 121
ryczaát ewidencjonowany, 583
rynek
e-commerce
czynniki prowzrostowe, 19
wartoĞü, 18
elektroniczny, 28
e-sklepów, 20
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SaaS, software as a service, 80, 479
SAIC, 618, 620
samodzielna dziaáalnoĞü gospodarcza, 543
schemat procesów, 75
sektor
MSP, 22
SME, 22
SEO, Search Engine Optimization, 316, 493
Seo-blog, 325
Seo-copywriting, 316
serwis
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eBay, 135
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Facebook, 265
GoTo.com, 335
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Gumtree.pl, 157
InfoVeriti.pl, 449
Interkursy.pl, 173
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Mensis.pl, 28
Merlin.pl, 137
MiastoSzkolen.pl, 169
Mobilizuj.pl, 493
MoFuse, 493
MoneyGram, 621
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OfferMobi, 494
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PayPal.pl, 490, 620
Prawochinskie.pl, 615
Ready.mobi, 494
smsapi.pl, 491
SoSho.pl, 27
Streetcom Polska, 407
ĝwistak.pl, 135
Tablica.pl, 137, 158
Tolle.pl, 59, 111
TradeWatch.pl, 447
WellCommerce.pl, 126
Western Union, 621
Wykop.pl, 265
YouTube, 198, 266
serwisy
aukcyjne, 19, 78
crowdfundingowe, 270
geolokalizacyjne, 191
spoáecznoĞciowe, 265
rekomendacyjne, 191
resellingowe, 137
zakupów grupowych, 365, 366
sieci dystrybuujące reklamy mobilne, 500
sieü reklamowa, 356, 357
silne strony, 27
skimming, 29
sklep IAI-Shop, 493
sklep internetowy, 18, 77–133
aplikacje, 112
fanpage, 91
kategorie, 91, 95
newsletter, 91
podstawowe elementy, 85
podstrony, 105–110
realizacja zamówienia, 101, 103
rejestracja klientów, 99, 101
skáadanie zamówienia, 99
strona gáówna, 92
strona produktu, 96
testowanie, 111
uĪytecznoĞü, 88–92
wersja mobilna, 110
wirtualny doradca, 92
wygląd, 89–92
zwiĊkszanie uĪytecznoĞci, 111
sklepy
licencyjne, 82, 84
open source, 81
szyte na miarĊ, 83
typu SaaS, 80
skáadki ZUS, 544
skutecznoĞü
pozycjonowania, 371
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programu AdWords, 371
reklam, 181
sprzedaĪowa oferty, 214
tytuáu, 217
slogan, 250
firmowy, 390
informacyjny, 211
korzyĞciowy, 212
reklamowy, 251
sáabe strony, 27
sáowa kluczowe, 215, 345
s-marketing, 191
SMS, 488
social
design, 24
gifting, 22, 280
media, 22, 326, 521
media marketing, 189
spam, 603, 604
spójnoĞü wizerunkowa, 234
spóáka
cywilna, 543
jawna, 543
komandytowa, 542
z o.o., 540–543
z o.o. & Co., 542
sprawdzeni dostawcy, 616
sprawdzenie efektywnoĞci reklam, 181
sprzedaĪ
grafik, 596
hobbystyczna, 533
logo, 596
na Allegro, 560
prywatna, 532, 577
treĞci strony internetowej, 596
treĞci mobilnych, 490
wiedzy, 166
w formie audio, 172
w formie ksiąĪki, 171
w formie szkoleĔ, 172
w formie wideo, 171
SQT, Search Quality Team, 310
standard
Allegro, 138
corporate identity, 221
stany magazynowe, 437
startup, 41
stosowanie outsourcingu, 482–484
strategia
dáugiego ogona, 474
dominująca, 34
e-marketingu, 188
free, 30
niskich cen, 29
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strategia
niszy rynkowej, 22
penetracji rynku, 33
prestiĪowa, 34
Ğrednich cen, 29
wysokich cen, 29
strategie
cenowe, 28
sprzedaĪy, 147
strona
docelowa, 346
gáówna sklepu, 92
czĊĞü gáówna, 94
czĊĞü nagáówkowa, 92
czĊĞü podnagáówkowa, 93
sidebar, 93
stopka, 94
kategorii, 95
mobilna typu mikro, 492
produktu, 96
reklamowa, 197
sprzedaĪowa, 287
strony
responsywne, 110, 125
typu squeeze, 287, 493
struktura serwisu sprzedaĪowego, 84
subdomena, 494
SWOT, 443
synchronizacja z Allegro, 79
syndrom eksperta, 227
system
identyfikacji wizualnej, 234, 237, 238
páatnoĞci, 122
systemy
CRM, 21
lojalnoĞciowe, 409
reklamowe, 174
rekomendacyjne, 405
wymiany linków, 326
sytuacje kryzysowe, 76
szablon
RWD, 121, 125
wiadomoĞci, 292
szkolenie pracowników, 563
szukanie pracowników, 59
szybkoĞü transakcji internetowej, 524
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Ğledzenie ruchu na stronie, 328
Ğwiadczenie usáug drogą elektroniczną, 609
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T/T, Telegraphic Transfer, 619
tabelka SWOT, 26
tag description, 318
tag keywords, 318
tagline, 249–252
tajemnica przedsiĊbiorstwa, 71, 73
technika
cross-sellingu, 367, 442, 453–457, 475
down-sellingu, 453
up-sellingu, 367, 454–457
techniki marketingowe, 453
technologia Bluetooth, 502
technologie mobilne, 486
telefon, 487
telefonia komórkowa, 487
telepraca, 529
temperatura barwowa Ğwiatáa, 247
test
A/B, 111, 479
G12, 57
równolegáy, 478
testowanie, 476–479
transfer wáasnoĞci intelektualnej, 594
trendsetting, 406
treĞü reklamy, 346
trudny klient, 382
tworzenie
aplikacji mobilnej, 495
automatycznej reguáy, 306, 308
identyfikacji wizualnej, 229
kampanii AdWords
konto, 351–353
kampanii reklamowej, 348
analiza klientów, 349
analiza konkurencji, 350
cel, 349
listy adresowej, 285
co-reg, 289
kupno mailingu, 289
pop-up, 288
sidebar, 288
squeeze page, 287
wymiana partnerska, 288
mobilnych blogów, 493
ofert uniwersalnych, 214
ofert sprzedaĪowych, 610
programu partnerskiego, 177
skutecznej oferty, 213
skutecznych e-maili, 291–297
spoáecznoĞci, 271
stron mobilnych, 493, 495
sublist, 290
wirtualnych przymierzalni, 204

Poleć książkę

Skorowidz

647

typy platform e-sklepowych, 80
tytuá
oferty handlowej, 217
strony, 317
wykonawczy, 566

U
udostĊpnianie miejsca reklamowego, 598
ukrywanie linków, 312
UKS, Urząd Kontroli Skarbowej, 70
umowa
handlowa, 622
o zakazie konkurencji, 72
z biurem rachunkowym, 562
UOKiK, 573, 593, 604
up-selling, 367, 453–457
urządzenia mobilne, 487
usability, 378
user experience, 378
usáuga
interactive voice response, 502
Premium SMS, 489
typu Pay Per Call, 489
voice broadcasting, 502
usáugi
eksperckie, 163
on-line, 163
USP, unique selling proposition, 249
ustalanie
cen, 29
rankingu, 310
ustawa o ochronie danych osobowych, 572
uĪytecznoĞü sklepu internetowego, 88

V
VA, viral marketing, 255
venture capital, 39, 41
viral, 257
voice broadcasting, 502
VR, virtual reality, 204

W
wadliwe oĞwiadczenie woli, 605
wartoĞü
kapitaáu zakáadowego, 541
rynku e-commerce, 18
Īyciowa klienta, 370
wdroĪenia dedykowane, 83
Web API, 122
weksel, 72
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WellCommerce.pl, 126, Patrz takĪe serwis
cennik, 130
funkcje dodatkowe, 129
funkcjonalnoĞci, 126
promocje, 128
szablon stylów, 129
uĪytecznoĞü, 132
wersja mobilna sklepu, 110
weryfikator zaufania, 386, 387
wiarygodnoĞü sklepu, 474
wideocast, 269
wideoczat, 395
wielkoĞü rynku, 24
wielokanaáowoĞü sprzedaĪy, 458
wirtualna przymierzalnia, 206
wizerunek marki, 229, 234, 236
wáasnoĞü intelektualna, 594, 611
wojna cenowa, 33, 228
WORA, write once run anywhere, 496
WordPress, 173, 493
wprowadzanie w báąd, 591
wrogie przejĊcie, 71
wskaĨniki
klikniĊü, 335, 339
CTR, 151
wspóápraca, 62, 64
z blogerami, 361
z porównywarkami, 471
wybór
firmy konsultingowej, 616
formy páatnoĞci, 104
sáów kluczowych, 345, 357
wygląd sklepu, 89, 379
wypalenie e-zawodowe, 526
wyprzedaĪe
garaĪowe, 160
kolekcji, 533
wysokoĞü prowizji, 178
wysyáka e-maili, 295
wyszukiwanie produktu, 399
wyĞcig szczurów, 62
wyĞwietlanie
reklam, 501
zdjĊü, 248
wytyczne marketingu relacji, 394
wywiadownia gospodarcza, 449
wyznaczanie celu, 25, 37, 40
wyznacznik decyzji zakupowych, 28
wzór przemysáowy, 602
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YouTube, 198, 266
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zabezpieczanie
biznesu, 67
przesyáek, 426
stabilnoĞci rozwoju, 69
zachowanie tajemnicy przedsiĊbiorstwa, 73
zagroĪenia dla e-przedsiĊbiorcy, 525
zakres kontroli, 561
zakup kasy fiskalnej, 553
zakupy
grupowe, 19, 365
przez telefon, 21
zaplecze pozycjonerskie, 326
zapobieganie kontrolom, 562
zarządzanie
finansami
analiza wraĪliwoĞci, 516
báĊdy, 517
bufor bezpieczeĔstwa, 517
cash flow, 515
finansowanie inwestycji, 518
koszty, 516
polityka cenowa, 518
próg rentownoĞci, 516
szacowanie ryzyka, 517
wynagrodzenie wáaĞciciela, 518
wzrost, 515
zadáuĪenie, 518
zysk, 514
firmą, 76
godnoĞciowe, 64
kryzysem, 64
ludĨmi, 55, 72
relacjami z odbiorcami, 129
sprzedaĪą, 438
treĞciami, 129
treĞcią, 497
zasada
3W, 68
dopasowania, 347
SMART, 40
zasady
budowania relacji, 397
delegowania, 39
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zastosowanie
AR, 205
kodów QR, 498
zatrudnianie, 55, 59
osób, 544
znajomych, 58
zaufanie klientów, 384, 392, 480, 522
zdalna kontrola, 466
zdjĊcia, 240–248
kontekstowe, 226
korzyĞciowe, 227
porównawcze, 227
sprzedawanych przedmiotów, 611
sprzedawcy, 391
zdobywanie linków, 316, 323
artykuáy do przedruku, 326
fora, 325
katalogowanie, 324
komentarze, 325
link baiting, 323
linkowanie wzajemne, 324
Seo-blog, 325
serwisy spoáecznoĞciowe, 326
wpisy goĞcinne, 325
zakup, 326
zestaw danych osobowych, 588
zestawienie porównywarek, 470
zgáoszenie dziaáalnoĞci gospodarczej, 535
zgoda na przetwarzanie danych, 587, 605
zmiany organizacyjne, 37
znak towarowy, 599, 601
ZUS, 537
zwiĊkszanie uĪytecznoĞci sklepu, 111
zwolnienie
z obowiązku kasy fiskalnej, 552
z podatku VAT, 539
zwrot towaru, 569
zwrot z inwestycji, 369
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