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Rynek e-commerce to jeden z największych beneficjentów pandemii COVID-19. 
Praktycznie cały handel, szczególnie na początku pandemii, przeniósł się do sieci, 
przez co platformy sprzedażowe i e-sklepy odnotowały wzrost, jakiego nikt się nie 
spodziewał.

Co więcej, powołując się na analizę danych przez PwC, nie mówimy tutaj o jednorazowym 
skoku wynikającym z konieczności, ale o długotrwałej zmianie nawyków zakupowych.

DEKLAROWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPÓW ONLINE PO COVID,
WYNIKI BADAŃ KONSUMENCKICH, 01.2021 [%]

**Jak Twoim zdaniem zmieni się częstotliwość Twoich zakupów w internecie po zakończeniu pandemi? (porównując ze stanem w trakcie pandemi)” (n=947). Badanie przeprowadzone 21-27.01.2021 Źródło: 
Badanie Difference market research, analiza PwC
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Źródło: Model rynkowy PwC oparty o m.in. Euromonitor, PMR, Marketline, Gemius, GUS, Eurostat, Fitch; wywiady eksperckie; analiza PwC

W tej samej analizie możemy przeczytać, że według prognoz, rynek e-commerce w Polsce 
niemal podwoi swoją wartość.
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Sklepy internetowe już dawno przestały pełnić jedynie funkcję sprzedażową. 
Retailerzy dbają nie tylko o swoją ofertę, ale również o swój wizerunek. W tym celu 
podejmują współpracę z influencerami i gwiazdami, publikują lifestyle’owe artykuły, 
nagrywają recenzje wideo na swoje YouTube’owe kanały czy w końcu budują fanbase 
w mediach społecznościowych (x-kom lada moment pochwali się 4 milionami polubień 
ich filmówna samym Tik Toku!).

Nie dzieje się tak bez powodu. Wszystkie te działania, poza zaskarbieniem sobie sympatii 
klientów, mają m.in. na celu polepszenie wyników pozycjonowania w wyszukiwarce 
Google, gdzie nie tylko zaczynamy naszą zakupową ścieżkę, ale kształtujemy 
zapotrzebowanie na zakup. Sklepy internetowe postawiły sobie za cel ściąganie tego 
całego ruchu.

PRZYKŁAD? WPISZ W WYSZUKIWARKĘ NAZWĘ JAKIEGOKOLWIEK 
PRODUKTU I SPRAWDŹ, CZY ŁATWIEJ BĘDZIE CI POZNAĆ  
INFORMACJE O NIM ZE STRONY PRODUCENTA, CZY Z KARTY 
PRODUKTOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM.



KARTA 
PRODUKTOWA3

ZDJĘCIA PRODUKTU
Kupujemy oczami. Niezależnie od tego, czy przeglądamy listę produktów na Allegro, 
czy spacerujemy po supermarkecie.  
Zadbaj o to, by zdjęcia twojego produktu:

01 były wysokiej jakości,
02 były zrobione na białym tle,
03 ukazywały najważniejsze informacje i funkcje,
04 pokazywały skalę produktu (sprzedajesz małego drona? wstaw 

zdjęcie, na którym znajduje się w dłoni),
05 ukazywały produkt w użyciu.
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Kiedy twój potencjalny konsument zainteresuje się produktem w sieci, 
najprawdopodobniej trafi na jego kartę produktową. Rola karty produktowej 
w e-commerce również zmieniła swoją rolę. Nadal wiodącą funkcją jest prezentacja 
danego przedmiotu, ale przy okazji możemy pokazać cały wachlarz naszych produktów 
lub zakomunikować działania firmy.

JAK SPRAWIĆ, BY ODBIORCA KUPIŁ NASZ PRODUKT BEZ WIZYTY W SKLEPIE? 
ZADBAJ O:



Im więcej zdjęć, tym lepiej. W końcu kiedy robimy zakupy stacjonarnie i sięgamy po jakiś 
przedmiot z półki sklepowej, to oglądamy go z każdej strony, prawda? Dlatego idealnym 
dopełnieniem zdjęć będą treści wideo, które przedstawiają funkcjonalność produktu 
lub pokazują jego użycie w akcji.

Poniżej znajdziesz planszę, która jest świetnym narzędziem obrazującym, jak
powinny wyglądać zdjęcia twojego produktu w zależności od jego kategorii. Nabywając 
artykuły spożywcze będziemy zainteresowani tym, jak opakowanie wygląda z obu stron, 
natomiast kupując narzędzia, priorytetem jest zobaczenie ich w użyciu.

DAJ SWOJEMU 
PRODUKTOWI ŻYCIE 
- SPRZEDAWAJ 
TAK, JAKBYŚ ROBIŁ 
TO OFFLINE.
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OPIS PRODUKTU
Opis powinien być jak najbardziej szczegółowy. Trafiają tam głównie osoby 
zainteresowane zakupem, więc to dobre miejsce na opisanie wszystkich funkcji 
oraz wypisania parametrów technicznych. 
Potraktuj to miejsce również jako działania mające na celu pozycjonowanie 
Twojego produktu. Szczególnie, jeśli Twój odbiorca przegląda go na smartfonie.

WAŻNE!
Obecnie większość retailerów umożliwia nam stworzenie rozbudowanego opisu 
produktu wraz ze zdjęciami, filmami wideo, a nawet interaktywnymi modułami. 
To idealna sekcja na atrakcyjne ukazanie prezentowanego produktu, ale również 
szansa na to, by pokazać szeroki wachlarz asortymentu marki lub zakomunikować 
promocje. To szansa na stworzenie mini landing page’a pod każdą ofertą.

OCENY I KOMENTARZE
Ta sekcja dla wielu kupujących jest miejscem, w którym weryfikują autentyczność 
i wiarygodność oferty. Wykazujemy się często bezgranicznym zaufaniem do osób, 
które zakupiły dany przedmiot i napisały o nim opinię. Idealnie jeśli strona 
umożliwia upload zdjęć produktu. Kupujący chętnie zobaczą produkt in real life - 
bez studyjnego oświetlenia i obróbki.

Co możesz zrobić? Nagradzaj za opinie! Konsument zachęcony zniżką lub innymi
benefitami poczuje się nie tylko zobowiązany do napisania komentarza, 
ale do zrobienia tego w sposób dokładny.

Pamiętaj również o tym, że każda opinia na temat Twojego produktu ma wpływ 
na jego pozycjonowanie w sieci! W dodatku wiele sklepów ma możliwość 
sortowania produktów po liczbie lub jakości ocen.

W badaniach do raportu “Co (u)gryzie polski e-commerce w 2021 roku”  
                badanych* wskazało dokładny opis produktu i opinie o nim jako 
najważniejsze czynniki zakupowe zaraz po cenie! Są to więc obszary niezwykle 
ważne dla kupujących, a ich brak może skutkować rezygnacją z zakupu 
lub poszukiwaniem innego sklepu.
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*https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/03/Co_ugryzie_ecommerce_2021_Raport-1.pdf
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MYŚL FORMATEM
Warto odnotować, że z roku na rok rośnie popularność zakupów dokonywanych 
na naszych smartfonach (m-commerce). Szacuje się, że w samych Stanach 
Zjednoczonych w 2021 roku ponad połowa zakupów w sieci będzie dokonywana 
przez urządzenia mobilne.

WIELKOŚĆ RYNKU M-COMMERCE W STANACH  
ZJEDNOCZONYCH

https://appinventiv.com/blog/mobile-commerce-trends-infographics/
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Popularność przenośnych urządzeń nie jest żadną tajemnicą. Warto się jednak 
pochylić się nad tym, czy my tę wiedzę wykorzystujemy? Zadaj sobie proste 
pytanie.

CZY TWÓJ POTENCJALNY ODBIORCA JEST 
W STANIE POZNAĆ NAJWAŻNIEJSZE CECHY 
PRODUKTU PODCZAS KRÓTKIEJ JAZDY 
AUTOBUSEM?

Przeglądając produkty na mobile’u nie mamy czasu i ochoty na czytanie długich
opisów. Chętnie oglądamy za to wszystkie zdjęcia. Na Amazonie robi to średnio 
95% spośród wszystkich osób, które zdecydują się kliknąć w pierwszą fotografię!



agnieszka.stelmaszczyk@feno.pl

tomasz.sowa@feno.pl

MASZ PYTANIA? CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY

W świecie e-commerce znajdziemy dziesiątki małych składowych, na które należy 
zwrócić uwagę, by zostać zauważonym. Karta produktowa jest jednym z najważniejszych 
komponentów. To właśnie tutaj konsumenci podejmują ostateczną decyzję o tym, 
czy zostaną twoimi klientami.

Pierwsze zdjęcie produktu musi być dostosowane do najmniejszego ekranu.

DLACZEGO TO WAŻNE?

Wracamy więc do zdjęć produktowych, które odgrywają kluczową rolę w tej kwestii. 
Muszą być one dostosowane do urządzenia. Jeśli nasz odbiorca przegląda oferty 
na smartfonie, to nasz konsument musi być w stanie odczytać brand i poznać 
najważniejsze informacje z odległości jednego metra od ekranu.


