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E-commerce w Polsce
Ogólne trendy w branży
Kategorie e-commerce: wzrost rok do roku + wydatki
Wzrost łącznej kwoty wydanej
w różnych kategoriach e-commerce
przez konsumentów rok do roku (2019/2018)
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Źródło: Hootsuite, #Digital2020 report for Poland, https://datareportal.com/reports/digital-2020-poland?rq=poland, [dostęp: 1 października 2020]

Preferencje użytkowników
Powody, przez które klienci nie robili
zakupów online w Polsce w 2020 roku

10 najważniejszych czynników motywujących
do wyboru danego serwisu w 2020
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atrakcyjne promocje, oferty specjalne
łatwy sposób składania zamówienia
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opinie na różnych stronach internetowych i portalach
(np. zawierających rankingi, oceny, opisy)
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krótki czas oczekiwania na dostawę
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zakupy online są skomplikowane
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ponieważ mogę dotknąć produktu,
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Źródło: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska [dostęp: 1 października 2020]

sklepy internetowe często są nieintuicyjne

nie czuję potrzeby kupować przez internet
Źródło: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska [ dostęp: 1 października 2020]

Logistyka
Czas dostawy motywujący do częstszych zakupów przez internet

Ulubione metody dostawy w Polsce 2020
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Źródło: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska [ dostęp: 1 października 2020]

transfer bezpośrednio z serwisu
(np. e-booki, muzyka)

7%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Źródło: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska [ dostęp: 1 października 2020]

E-płatności
Najczęściej dostępne metody płatności
w sklepach e-commerce w Polsce

Formy płatności motywujące do zakupów
przez internet
szybki przelew przez serwis płatności
(np. PayU, przelewy24, Dotpay)
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Źródło: E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-Commerce Polska [dostęp: 1 października 2020]
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Źródło: Twisto, Raport Koszyk Roku 2019, https://www.koszykroku.pl/static/raport.pdf,
[Dostęp: 5 października 2020 r.]

Wiarygodność
Elementy wpływające na postrzeganą wiarygodność serwisu podczas pierwszego zakupu
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Źródło: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska [ dostęp: 1 października 2020]

Reklama

Zmiana rok do roku wartości rynku reklamy cyfrowej
w latach 2018-2019

Reklama cyfrowa: wydatki + wzrost rok do roku z wyszczególnieniem subkategorii
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Źródło: Hootsuite, #Digital2020 report for Poland, https://datareportal.com/reports/digital-2020-poland?rq=poland, [dostęp: 1 października 2020]

Jesteśmy jedną z czołowych agencji SEO | SEM w Polsce. Od ponad 14 lat pomagamy naszym Klientom osiągać jak najwyższe zyski ze
sprzedaży online, świadcząc usługi z zakresu: Google Ads, SEO, Facebook Ads, content marketingu i analityki internetowej. Jako partner
Google PREMIUM specjalizujemy się w marketingu konwersji sklepów internetowych.
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