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Zachowania konsumentów na rynku e-commerce – wybrane 
zagadnienia

Streszczenie

Współczesną gospodarkę charakteryzuje coraz większa konkurencyjność na 
rynku dóbr i usług, skracający się cykl życia wielu produktów oraz intensywność 
zmian rynkowych. Firmy, starając się wyprzedzać konkurencję, zapewniają swo-
im produktom/usługom zestaw unikalnych cech, oferując najnowsze rozwiązania 
technologiczne i funkcjonalne. Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój bran-
ży e-commerce, jak również wzrost świadomości i wiedzy konsumentów na ten 
temat. Zatem też i wymagania dotyczące tego obszaru stają się coraz większe. 
Zmieniające się zwyczaje zakupowe konsumentów prowadzą do znacznych prze-
obrażeń rynkowych. Świadomość potrzeb i możliwości współczesnego konsu-
menta, dostęp do informacji i pozyskiwania treści osiągnęły poziom dotychczas 
nieznany. W tym kontekście warto zastanowić się, jak zmieniające się nieustan-
nie zachowania współczesnych konsumentów wpływają na rosnący w siłę rynek  
e-commerce.
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Wstęp

Współczesność charakteryzuje potrzeba nieograniczonego i natychmiastowego dostępu 
do wirtualnej rzeczywistości przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń elektronicznych. 
Tą charakterystyczną zmianę zachowań konsumenckich próbują wykorzystać przedsiębior-
stwa handlowe prowadzące działalność w Internecie. Te podmioty, które dotychczas jeszcze 
nie zintegrowały swojej dotychczasowej sprzedaży tradycyjnej z e-sprzedażą czynią to co-
raz wyraźniej. Internet daje dzisiaj wiele możliwości, wśród których można między innymi 
wskazać szybkość znalezienia interesującej konsumenta oferty i porównania jej z innymi 
dostępnymi w sieci. Z drugiej strony, takie warunki dają możliwości prosumentom w ko-
mentowaniu, wyrażaniu własnych opinii, a coraz częściej we współtworzeniu opakowania 
czy nawet samego produktu. Wyraźnie zauważalne jest, iż nabywcy coraz częściej oczeku-
ją możliwości uczestniczenia w procesach, mających na celu rozwój nowych produktów. 
Stanowi to niewątpliwie najbardziej zaawansowany przejaw współpracy poprzez kreowanie 
wartości (Kotler, Kartajaya, Setiawan 2010). Konsumenta charakteryzuje wysoka aktyw-
ność rynkowa, zaangażowanie w proces decyzyjny, rosnąca w siłę świadomość konsumenc-
ka, samodzielność oraz dążenie do indywidualizacji dokonywanych wyborów. 
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Handel w sieci wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom konsumenckim, ale też 
kreuje nowe trendy i zachowania rynkowe. E-commerce staje się ostatnio jednym z bar-
dzo popularnych tematów badań. Nie jest to zaskakujące, ze względu na wyniki, które ten 
sektor osiąga. Wielkość gospodarki internetowej w Polsce odpowiadała 5,8% PKB wypra-
cowanego w 2012 roku. Natomiast zdaniem autorów raportu Digital Trends 2013 (Deloitte 
2013), całkowita wartość dodana polskiego e-commerce wynosiła w 2012 roku 7,3 mld zł. 
Podstawowym przyczynkiem niniejszych rozważań jest zatem fakt, iż rynek e-commerce 
w Polsce rośnie szybciej niż handel w całości.

Epoka cyfryzacji zmieniła istotnie postrzeganie czasu, wpływając na zmianę zachowań 
konsumpcyjnych i sposobów komunikacji. Za raportem (ShoppingShow 2014) Zwyczaje 
zakupowe klienta digitalnego można uznać, iż prezentowane w artykule rozważania dotyczą 
głównie właśnie konsumenta digitalnego, którego trudno w sposób jednoznaczny przypi-
sać i sklasyfikować w konkretny przedział wiekowy. Autorzy raportu określają go jako: 
niecierpliwego; ceniącego wygodę i intuicyjność; świadomego; przyzwyczajonego do tego 
co znane; otwartego na nowinki, z których chętnie korzysta; zwracającego uwagę na to, co 
popularne, podchwytującego aktualne trendy. 

Technologie rozwijają wśród użytkowników smartfonów i tabletów gotowość technolo-
giczną konsumenta do zastosowań innych niż tylko funkcja głosu i tekstu. Coraz większa 
grupa konsumentów oczekuje zatem łączności on-line, wykorzystując do tego urządzenia 
mobilne. Należy jednak pamiętać, iż korzystanie z wielu takich urządzeń jednocześnie wią-
że się z problemem ignorowania przekazu reklamowego (banner blindness), powodowane-
go nadmiarem przekazywanych informacji.

Intensywność zmian rynkowych

Niewątpliwie firmy wykorzystujące postęp technologii ICT i uwzględniające preferencje 
konsumentów, rosną w siłę, zdobywając przewagę konkurencyjną. Z drugiej jednak strony, 
jak podkreśla W. Szpringer (2012) niemal każda firma prowadząca działalność na rynku 
nowych technologii jest obecnie uwikłana w spory z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi 
w swojej branży. I tak na przykład, firma Apple zarzuca Samsungowi, że jego smartfony i ta-
blety z serii Galaxy są kopią popularnych iPhone’ów i iPadów. Samsung z kolei jest zdania, 
że firma Apple powieliła wiele opatentowanych przez niego rozwiązań. Co ciekawe, wiele 
orzeczeń w poszczególnych krajach nawzajem wyklucza się, a konflikt pomiędzy firmami 
nieustannie trwa. Sądowe spory nie przeszkadzają jednak Samsungowi w odnoszeniu spek-
takularnych sukcesów na rynku smartfonów. Zatem jak widać, można toczyć ze sobą zatargi, 
zarzucać sobie nieetyczne zachowania, plagiat i jednocześnie trwać na rynku i być postrzega-
nym jako ceniona i szanowana marka. Co więcej, firmy te potrafią konsekwentnie lepiej niż 
inne przekładać inwestycje na szybki wzrost (Szpringer 2012). Zatem w sposób zauważalny 
„proces innowacyjny staje się procesem w znacznej mierze uspołecznionym, a informacja 
i wiedza – w coraz większym stopniu uzyskują cechy dobra publicznego (Mendes 2004).
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Środowisko Web 2.0 oraz serwisy społecznościowe zwiększają możliwości współpracy 
między konkurentami, firmami i ich klientami. Facebook, Twitter czy YouTube umożliwiają 
nieznane dotąd możliwości komunikacji marketingowej. Zmienia się rynek reklamy, która 
coraz częściej staje się przekazem interaktywnym, bowiem spot telewizyjny może stanowić 
bodziec do poszukiwania większej ilości informacji o produkcie w Internecie. Osoby odpo-
wiedzialne za przekaz marketingowy muszą mieć dzisiaj świadomość, że aby przyciągnąć 
uwagę klientów i zdobyć ich zaufanie, muszą mniej dbać o to, co reklamy mówią odbiorcom 
docelowym, a więcej o to, jakie wartości im oferują. Dla wielu ludzi społecznościowe sieci 
internetowe stanowią ważną część ich życia. Zamieszczają w mediach społecznościowych, 
często z dużą swobodą, coraz więcej danych na swój temat, co stanowi skarbnicę wiedzy dla 
firm, które media te traktują jako ważne źródło pozyskiwania informacji. Dzięki szybkie-
mu rozwojowi Internetu zwiększyła się zatem dostępność pozyskiwania wiedzy dla szero-
ko pojętego odbiorcy. Treści zamieszczane w sieci stanowią źródło informacji zarówno dla 
podmiotów instytucjonalnych, instytucji publicznych, jak i samych konsumentów. Zatem 
Internet dla coraz większej liczby użytkowników stał się wygodnym, nowoczesnym i szyb-
kim sposobem komunikacji oraz źródłem dostarczania potrzebnych informacji. 

Dokonująca się cyfrowa rewolucja staje się niekiedy wyrocznią dla biznesu. Firmy, któ-
rym zależy na sukcesie rynkowym, nie mogą dzisiaj pozwolić sobie na ignorowanie takich 
zjawisk, jak rosnące w siłę wspomniane już media społecznościowe, czy też takie zjawiska, 
jak cloud computing czy Big Data. Bankructwo firmy Kodak w 2012 roku, zatrudniającej  
62 tysiące osób może być przestrogą dla podmiotów, które ignorują postęp w zakresie no-
wych technologii.

Zatem stworzenie własnej strategii cyfrowej to obowiązek każdej firmy, której celem jest 
funkcjonowanie w Internecie. Kluczowe jest jednak zbudowanie listy swoich priorytetów 
i odpowiedzenie sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć i jakich w związku z tym narzędzi 
powinniśmy użyć (Deloitte 2013a). W obliczu tak dynamicznego wzrostu wyzwaniem stoją-
cym przed sklepami internetowymi jest dotarcie z ofertą do jak największej liczby potencjal-
nych konsumentów i dokładne rozpoznanie ich zwyczajów i preferencji. Tu pomocą może 
służyć wspomniana wcześniej Big Data, zyskująca coraz większe uznanie ze względu na 
możliwości, które daje w monitorowaniu i analizowaniu danych. Im bardziej szczegółową 
wiedzą na temat potrzeb dysponujemy, tym lepiej dostosowana staje się oferta zakupowa. 
Zaspokojenie potrzeb konsumentów, wpisane w koncepcję marketingową, wymaga zatem 
rozporządzania wiedzą na temat czynników, które kształtują zachowania oraz procesy decy-
zyjne konsumentów. 

Dla współczesnych firm niezwykle ważne jest, by komunikować się z klientami do-
kładnie w taki sposób, jak tego oczekują. Należy jednak pamiętać o kontekście interakcji 
i istotności koordynacji wszystkich kanałów komunikacji firmy z rynkiem. Ze względu na 
oczekiwania klienta, coraz więcej firm zakłada więc nie tylko firmowe konta na Facebooku, 
czy Twitterze, ale również dodatkowe profile, dedykowane wyłącznie obsłudze klienta. 

Współczesny konsument ma do czynienia z mnogością produktów, które są mu udostęp-
niane zarówno na półkach sklepowych, jak i w witrynach internetowych. W związku z tym 
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istotnym kryterium wyboru staje się rekomendacja, przyjmująca różną postać (bezpośrednia 
rozmowa, media społecznościowe, blog, komentarz na aukcji internetowej itp.). Znaczna 
część kupujących nieustannie na podstawie percepcji ceny dokonuje wyborów zakupowych. 
Narzędziem ułatwiającym podjęcie decyzji w zakresie tego kryterium jest Internet oraz wszel-
kie rozwiązania mobilne, umożliwiające porównanie cen produktów, poznanie opinii i ko-
mentarzy. Odnalezienie najkorzystniejszej oferty lub zweryfikowanie posiadanych informacji 
stało się dzisiaj wyznacznikiem podjęcia decyzji zakupowych. Coraz intensywniej korzysta-
my z bycia on-line ‒ celem przeprowadzenia rozmowy, dostarczenia produktu, zrealizowania 
usługi, pozyskania informacji, przeprowadzenia transakcji, dokonania zakupów, poszukiwania 
pracy, czy też jej wykonania. Można zatem prognozować, że nowoczesne technologie będą 
stopniowo eliminować konieczność fizycznego kontaktu ze sklepem czy zakładem pracy. 
Natomiast wymagania konsumentów względem coraz bardziej spersonalizowanych usług/
produktów będą sukcesywnie wzrastać, a szybkość pozyskiwania informacji będzie kluczowa.

Integracja sieci detalicznej z e-commerce

Elastyczność dotycząca dokonywania zakupów zarówno w kanale tradycyjnym, jak i in-
ternetowym jest dla klientów bardzo istotna i dla wielu może stanowić dodatkową wartość. 
Ma to niewątpliwie wpływ na pozytywną opinię dotyczącą placówek. Stwarzanie możli-
wości wyboru w zakresie miejsca, czasu, sposobu płatności czy odbioru towarów może 
stanowić dla klientów kluczowy czynnik konkurencyjności. Połączenie sieci tradycyjnej 
z e-sprzedażą pozwala dzisiaj na osiągnięcie korzyści, które sprowadzają się do obniżenia 
kosztów obsługi klienta, większej dyferencjacji oferty i świadczonych usług. Za wzrostem 
wartości sprzedaży internetowej oraz coraz większej liczby e-sklepów stoi wzrastające prze-
konanie Polaków do dokonywania zakupów w sieci. 

W 2014 roku największy wpływ na branżę e-commerce będą miały wchodzące w życie 
13 czerwca zmiany przepisów1 dotyczące obsługi zwrotów. Dzięki nim klient będzie mógł 
w ciągu 14 dni wycofać się z zakupu, natomiast sprzedawców obejmą dodatkowe obowiąz-
ki, związane przede wszystkim z przekazywaniem informacji na temat zamówienia. W kon-
sekwencji sklepy internetowe zostaną zmuszone do zmiany regulaminów oraz procedur. 

Zdaniem ekspertów spółki Arvato Polska, rok 2014 (Baranowska-Skimina 2014) będzie 
rokiem dalszego, intensywnego rozwoju branży e-commerce w Polsce. Kanał elektronicz-
ny stanie się standardem zwłaszcza dla dużych sieci handlowych, natomiast małe sklepy 
internetowe staną przed koniecznością konsolidacji. Arvato Polska prognozuje dla rynku 
e-commerce również następujące trendy (Baranowska-Skimina 2014):
 - dalszy wzrost sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce;
 - wzrost znaczenia outsourcingu procesów operacyjnych; 
 - zmiany regulaminów i procedur związanych z obsługą zwrotów, wymuszone nowymi 

przepisami;

1  Projekt nowej ustawy stanowi implementację dyrektywy 2011/83/EC o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r., poz. 827, http://isap.sejm.gov.pl/WDU2014000827 [dostęp: maj 2014].
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 - powstawanie nowych sieci odbioru osobistego wykorzystujących istniejącą infrastrukturę; 
 - ekspansja firm zagranicznych połączona z lokowaniem w Polsce punktów dystrybucji 

i obsługi logistycznej; 
 - otwieranie się polskich przedsiębiorstw na rynki europejskie;
 - postępująca konsolidacja małych e-sklepów; 
 - wzrost zainteresowania branżą e-commerce ze strony funduszy inwestycyjnych. 

Zatem zasadne stają się działania mające na celu integrację działań skupionych wokół 
wielokanałowej sprzedaży, celem zatrzymania klientów. Korzyści wynikających z integracji 
sieci detalicznej z kanałem elektronicznym jest wiele, najistotniejsze z nich zaprezentowane 
zostały w tabeli 1.

Tabela 1
Korzyści integracji sieci detalicznej z e-commerce  

Obszary Rodzaj korzyści

Niższe koszty 
operacyjne

1. Koszty pracy personelu związane z obsługą klienta, np. udzielanie informacji na 
temat produktu (infolinia, wirtualny doradca), techniczne wsparcie, usługi posprze-
dażowe, reklamacje

2. Koszty marketingu wynikające z łączenia akcji promocyjnych i reklamowych, wy-
korzystywanie tych samych materiałów reklamowych, skrócenie czasu wyprzedaży 
towarów znajdujących się w placówkach sieci

3. Koszty logistyki ‒ wykorzystywanie sklepów sieci detalicznej jako punktów odbio-
ru zakupów on-line, wykorzystywanie tej samej floty transportowej, tych samych 
magazynów, tej samej infrastruktury itp.

Wzrost 
zróżnicowania 
dzięki usługom 
sprzedażowym 
(value-added 
services)

1. Usługi przedsprzedażowe ‒ strona www jest przedzakupowym źródłem informacji 
on-line na temat oferowanych produktów przez sieć, z kolei sklepy sieci mogą być 
miejscem testowania produktów

2. Usługi sprzedażowe ‒ masowa kastomizacja dzięki sprzedaży on-line i zarazem 
większy dostęp do komplementarnych produktów i usług

3. Usługi posprzedażowe, czyli włączenie sprzedaży on-line do systemu obsługi klien-
ta ‒ zgłaszania pytań i reklamacji, realizowania programów lojalnościowych

Wzmocnienie 
zaufania do marki

1. Rozpoznawalność, znajomość marki ‒ sieć może być wzmacniania na rynku lokal-
nym przez kanał e-commerce (i odwrotnie) dzięki większemu zaufaniu do znanej 
marki

2. Bezpośredni kontakt w sklepach zwiększa zaufanie do detalisty
Korzyści skali 
i zakresu — 
geograficzna 
ekspansja rynkowa 
oraz penetracja 
rynku

1. E-commerce pozwala zwiększyć zasięg geograficzny przez docieranie z ofertą do 
nowych tynków geograficznych i nowych typów klientów

2. Możliwość rozszerzenia asortymentu w sklepie elektronicznym dzięki brakowi 
ograniczeń powierzchni sprzedażowej. Asortyment nie musi być składowany w lo-
kalnych magazynach, sklepach

3. Większa penetracja obsługiwanego i rynku lokalnego wynikająca z aktywności mar-
ketingowej w obu kanałach.

Źródło: Olczak (013, s. 27).
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C. Steinfield wyróżnia obszary potencjalnych synergicznych korzyści integracji kanałów 
(Olczak 2013, s. 27):
 - obniżenie kosztów operacyjnych,
 - wzrost dyferencjacji oferty i tworzenie wartości dodanej dzięki dodatkowym usługom 

sprzedażowym,
 - wzrost zaufania do marki,
 - korzyści skali i zakresu, wynikające z dostępu do nowych segmentów i rynków, 
 - większa penetracja obsługiwanego rynku bezpośrednio determinujące wzrost obrotów 

w obu kanałach.
Niewątpliwą wygodą e-zakupów jest szybkość ich dostarczenia, w efekcie czego działa-

nia tych placówek skupiają się na logistycznej obsłudze klienta (Zając 2013). Wśród najczę-
ściej występujących oczekiwań klientów można wskazać: 
 - niezawodność,
 - szybkość, 
 - punktualność,
 - profesjonalną obsługę, 
 - poszukiwanie niższych cen.

Zasadne zatem staje się rozszerzenie zakresu usług związanych z samym procesem 
sprzedaży, tak, aby istniała alternatywa wyboru miejsca, odbioru zakupionego produktu za-
równo w sklepie tradycyjnym, jak i w e-sklepie. Istotne jest także zintegrowanie systemu 
realizacji zamówień z systemem transferu płatności (np. PayU). Coraz wyraźniej tradycyjne 
przelewy na konto wypierane są przez e-przelewy. Klienci e-sklepów poszukują możliwo-
ści realizacji płatności natychmiast po dokonaniu zakupu. W Polsce dostępnych jest kilka 
serwisów płatności internetowych, jednak ciągle nie wszystkie banki z nimi współpracują. 
Z drugiej strony, przelew elektroniczny nie jest możliwy do zrealizowania we wszystkich 
e-sklepach, ale nieustannie przybywa placówek, które je realizują (Zając 2013). Połowa 
udziałów w rynku omawianych płatności przypadła spółce PayU, właścicielowi Płatności.
pl, działających do niedawna jako osobny serwis e-finansów. 

We współczesnych realiach rynkowych organizacja systemu dostaw odgrywa istotną 
rolę, determinując z jednej strony zadowolenie/rozczarowanie klientów, z drugiej zaś zysk/
stratę dla przedsiębiorstwa. Do istniejących już możliwych form dostawy towarów zakupio-
nych w e-commerce, takich jak przesyłka pocztowa, kurierska czy dostawa do paczkomatu, 
dołączyła kolejna propozycja. Jest to usługa „Stacja z Paczką”, dostępna na ponad 650 sta-
cjach paliw sieci Orlen. Nowe przedsięwzięcie na rynku polskim należy do rozwiązań inno-
wacyjnych, jednak usługa ta sprawdziła się już w wielu krajach Europy. Przejrzysty model 
wprowadzonego na stacjach paliw Orlen rozwiązania jest najszybciej rozwijającą się usługą 
logistyczną na świecie i najczęściej wybieraną formą dostaw paczek m.in. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Francji czy Belgii (Orlen z paczką 2013).

Obserwując trendy rynkowe zasadne staje się rozszerzenie zakresu usług związanych 
z procesem sprzedażowym tak, by ich działanie w obu kanałach się uzupełniało. Wymaga to 
na pewno zintegrowania wielu działań i procesów. Z punktu widzenia wartości dla klientów 
istotna jest elastyczność w zakresie dokonywania zakupów w obu kanałach. Ma to wpływ 
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na budowanie relacji, jak również na korzystanie z obu kanałów sprzedaży równocześnie. 
Niewątpliwie jednym z czynników, który utrudnia konkurowanie w sieci na podstawie atry-
butów innych niż cena, jest duża liczba graczy występujących na rynku. Istotą owocnego 
handlu jest również kooperacja pomiędzy dostawcami, producentami i detalistami w zakre-
sie planowania, prognozowania i uzupełniania stanów magazynowych.

Konsument w wirtualnej przestrzeni

W literaturze można spotkać wiele definicji zachowań konsumentów. W artykule przyję-
to za J.P. Peter i J.C. Olson (2002, s. 7), że stanowią one pewien proces, który cechuje duża 
dynamika zmian oraz wysterowanie w jego ramach interakcji i wymiany. Zachowania kon-
sumentów cechuje dynamizm, powodowany zmianą preferencji oraz występowaniem no-
wych potrzeb. Wzrastająca konkurencja przyczynia się do coraz ostrzejszej walki o klienta, 
jak również do prześcigania się firm w usprawnianiu swojej działalności. Przedsiębiorstwa 
zmuszone zostają tym samym do konieczności podejmowania przemyślanych działań, które 
pozwolą lepiej zrozumieć potrzeby klienta. 

Zadowolenie konsumenta jest obecnie jednym z najczęściej powtarzanych haseł bizne-
sowych, determinujących jednocześnie sukces przedsiębiorstwa. Co istotne, w warunkach 
silnej konkurencji nie wystarczy jedynie deklaracja, że firma stosuje orientację na klienta, 
niezbędne staje się bowiem zrozumienie istoty tej orientacji oraz faktyczne jej wdrażanie. 
Zadowoleni klienci, których wiążą z firmą trwałe relacje, charakteryzują się większą skłon-
nością do dokonywania kolejnych zakupów w danym przedsiębiorstwie, mniejszą wrażliwo-
ścią na wzrost cen oraz większą chęcią rekomendacji innym osobom. Usatysfakcjonowani 
klienci przyczyniają się do wzrostu udziału w rynku, wyróżnienia przedsiębiorstwa wobec 
konkurentów przez tworzenie pozytywnego imagu i niskie koszty pozyskania nowych klien-
tów (Blaik, Matwiejczuk 2008, s. 156). Zatem obsługa klienta staje się w tym kontekście 
niezwykle ważnym, niemniej jednak kosztownym narzędziem konkurowania. Współczesny 
klient nie chce wybierać między lepszym i droższym produktem a tańszym i gorszym, bo-
wiem oczekuje więcej za mniej, czyli ofert jednocześnie lepszych i tańszych. Klienci decy-
dują się na produkty, których cena w ich odczuciu jest uczciwa, jak również takie, których 
stosunek ceny do jakości jest najatrakcyjniejszy.

Opinia klienta na temat danego produktu stała się współcześnie bardzo istotną kwestią 
(feedback) dotyczącą funkcjonowania e-sklepu. Większość sklepów internetowych zwraca 
się z prośbą do klientów o wypełnianie formularzy oceniających zakupy, daje możliwość 
wystawienia komentarzy, zabierania głosu na forach. Internauta przed dokonaniem zakupu 
niejednokrotnie sprawdza opinie w serwisach Ceneo, Opineo, Skąpiec, czy Nokaut, przy-
wiązując jednocześnie do nich dużą wagę. 

Dziś zarządzający zmagają się z krótkimi cyklami życia produktów i modeli bizne-
sowych, presją na ceny, niską lojalnością nabywców, a nade wszystko nieciągłością, tak 
charakterystyczną dla gospodarki, w której coraz mniej władzy ma firma, a coraz więcej 
rozchwiane rynki i kapryśni klienci (Świerżewski 2012). Zagwarantowanie konsumentom 
wysokiego poziomu komunikacji oraz pielęgnowanie relacji, wpływają na sposób postrze-
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gania przedsiębiorstwa. Nie jest to łatwe zadanie, niemniej jednak „przyszłe doświadczenia 
w zestawieniu z obecnymi odczuciami konsumenta tworzą fundament rozwoju lub braku 
rozwoju zaufania” (Chróstna 2010, s. 505). 

Stwierdzenie E. Deminga, mówiące o tym, że „każdy zna swojego klienta, a jeżeli nie wie, 
kim jest ten klient i jakie są jego oczekiwania, to nie rozumie swojej pracy” są nieustannie ak-
tualne. Zadowoleni klienci stanowią kapitał firmy. Ich satysfakcja przekłada się na lojalność, 
a ta z kolei powoduje, iż stają się mniej wrażliwi na ofertę konkurencyjnych przedsiębiorstw 
oraz mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów (Malczyk 2011, s. 30). 

Coraz częściej konsument zwraca uwagę na dodatkową wartość, którą dany produkt ofe-
ruje. Poprzez nabywane dobra wyraża samego siebie, swoją indywidualność. W odpowiedzi 
na te oczekiwania producenci wzbogacają produkty o nowe cechy, dzięki którym uzysku-
ją wyższą zdolność zaspokajania potrzeb. Celem nadążenia za oczekiwaniami i zmianami 
preferencji zakupowych przedsiębiorstwa wprowadzają nieustannie na rynek nowe produk-
ty/usługi, kładąc nacisk na ich unikatowość, innowacyjność, czy możliwości zastosowań. 
Konsument posiada zatem wiele opcji wyboru, a dostęp do informacji umożliwia dokony-
wanie zakupów przy użyciu spersonalizowanych technologicznie narzędzi: smartfony, PC, 
iPad oraz niebawem również dzięki futurystycznym rozwiązaniom, jak słuchawkookulary 
(Google Glass), które rozwijane są przez Google. Kody QR, wirtualne przebieralnie oraz 
rozszerzona rzeczywistość ‒ świat udogodnień wirtualnych jest wykorzystywany jako prze-
strzeń handlowa łącząca rzeczywiste zakupy z e-commerce (Baranowska-Skimina 2013). 
Z kolei francuska firma Augment wprowadziła na rynek kolejne użyteczne w branży e-com-
merce narzędzie sprzedażowe, pozwalające kupującemu zobaczyć, jak wygląda kupowany 
przez niego produkt w formacie 3D. Trójwymiarowy obraz generowany za pomocą aplikacji 
daje możliwość klientom obejrzenia produktu z każdej strony i pod każdym kątem, nawet 
w skali 1:1, wyświetlając go np. we własnym pokoju (Augment 2014). Aplikacja może za-
tem służyć lepszemu prezentowaniu produktów sprzedawanych on-line. Pomysł ten spełnia 
dzisiaj rosnące wymagania konsumenckie związane między innymi z jakością, szybkością, 
natychmiastową realizacją transakcji kupna-sprzedaży, czy z bezpieczeństwem zakupu. 
Technologia augmented reality, czy drukarki 3D umożliwiające wydruk produktów z ma-
teriałów stosowanych we wzornictwie to możliwości, które dzisiaj pojawią się na rynku, 
celem sprostania coraz bardziej wygórowanym wymogom konsumentów. 

Podsumowanie 

Aby z powodzeniem konkurować na współczesnym rynku, wiele przedsiębiorstw po-
winno dokonać istotnych zmian w swoich dotychczasowych modelach działania, tak aby ich 
oferta wyróżniała się na tle konkurencji i była atrakcyjna dla konsumentów. Zatem w dobie 
ówczesnych zmian i trendów firmy działające według tradycyjnego modelu w fizycznych 
sklepach muszą rozważyć kwestię przekształcenia się w podmioty handlu wielokanałowego. 
Należy również zaangażować klienta w dialog ujawniający jego potrzeby. Zatem atutem 
współczesnego gospodarowania staje się umiejętność wykorzystania nowoczesnych tech-
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nologii. Zadaniem przedsiębiorstwa jest rozpoznawanie potrzeb klientów, dysponowanie 
wiedzą, co wpływa na ich decyzje zakupowe oraz niezbędne staje się posiadanie informacji 
dotyczących usług w zakresie dostaw, które świadczy konkurencja. Zdaniem P.F. Druckera 
(2000; Levitt 2007), „punktem wyjścia dla zarządzania nie powinien być produkt lub usługa 
danej firmy, ani też rynek, na którym ona działa, czy też finalni użytkownicy jej wyrobów. 
Punktem wyjścia powinny być potrzeby klienta”, z czego wynika nieustanna potrzeba bada-
nia rynków oraz zachowań nabywców. Wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw staje się 
coraz wyższy poziom złożoności zjawisk występujących w otoczeniu biznesowym. 

Profesjonalna obsługa klienta stanowi jedną z najskuteczniejszych dróg budowania 
i utrzymania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Co istotne, ma również wpływ na 
budżet firmy, pomagając z jednej strony zwiększać oszczędności, z drugiej generując dodat-
kowe koszty, powodowane zaniedbaniami, czy brakiem profesjonalizmu. 

Bez wątpienia stały dopływ informacji, dostępnych dwadzieścia cztery godziny na dobę, 
przez siedem dni w tygodniu i pochodzących z różnych źródeł, odgrywa zasadniczą rolę 
w kształtowaniu zachowań konsumentów. Nowa technologia stała się kluczem do penetracji 
rynku na świecie, przyczyniając się w sposób bezprecedensowy do jego integracji.

Bibliografia

Augment 2014, http://augmentedev.com/augmented-reality-sales-design/ [dostęp: 09.03.2014].
Baranowska-Skimina A. (2014), E-commerce w Polsce: trendy 2014,  

http://www.egospodarka.pl/104976,E-commerce-w-Polsce-trendy-2014,1,39,1.html [dostęp: 
08.03.2014].

Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Opolskiego, Opole.

Chróstna R. (2010), Kategoria zaufania konsumenckiego w ekonomii, (w:) Dobiegała-Korona B., 
Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.

Deloitte (2013), A wave of digital change: Trends in digital. E-nnovation 2013,  
https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania, 
%20rankingi/pl_Digital_Trends_2013_Final2.pdf [dostęp: 08.03.2014].

Deloitte (2013a), E-commerce rośnie w Polsce szybciej niż cały sektor handlu,  
http://www.deloitte.com/view/pl_pl/pl/9e6fd0e8b79e1410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm 
[dostęp: 09.03.2014].

Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa. 
Karniouchina E.V., Uslay C., Ernburg G. (2011), Do Marketing Media Have a Life Cycle? The Case 

of Product Placement in Movies, “Journal of Marketing”, May.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0. From Products to Costomers to Human 

Spirit, Hoboken John Willey&Sons, New York.
Levitt T. (2007), Marketingowa krótkowzroczność, „Harvard Business Review Polska”, nr 1.
Malczyk D. (2011), Kiedyś klient, dziś partner, „Marketing w Praktyce”, nr 12.
Mendes M.J. (ed.) (2004), Digital Communities in a Networked Society. E-Commerce, e-Business and 

e-Government, Kluwer, New York.

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   267 2015-05-20   10:19:46



268 ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU E-COMMERCE...

Olczak A.B. (2013), Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania 
i synergiczne korzyści, „Marketing i Rynek”, nr 2.

Orlen z paczką (2013), http://www.orlen.pl/PL/CentrumPrasowe/Strony/ORLEN-z-paczka.aspx  
[dostęp: 29.12.2013].

Peter J.P., Olson J.C. (2002), Consumer Behavior and Marketing Strategy, Irwin-McGraw-Hill,  
Boston.

ShoppingShow (2014), Zwyczaje zakupowe klienta digitalnego,  
http://zolago.com/blog/kim-jest-konsument-digitalny/ [dostęp: 08.10.2014].

Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa. 
Świerżewski Ł. (2012), „Nowa normalność” w świecie biznesu, Raport specjalny Harvard Business 

Review Polska, Skuteczne strategie obniżania kosztów.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r., poz. 827),  

http://isap.sejm.gov.pl/WDU2014000827) [dostęp: 08.10.2014].
Zając D. (2013), Logistyczna obsługa klienta w handlu elektronicznym w świetle wyników badań 

empirycznych, „Logistyka”, nr 2.

Consumers’ Behaviours in the e-Commerce Market – the Selected Issues

Summary

The contemporary economy is characterised by the growing competitiveness in 
the market for goods and services, the decreasing life cycle of many products as well 
as the intensity of market changes. Firms, trying to outpace competitors, provide 
their products/services with a set of unique features, offering the latest technologi-
cal and functional solutions. The recent years brought a rapid development of the e-
commerce branch as well as growth of consumers’ awareness and knowledge of this 
topic. Hence, also the demands concerning this area become greater and greater. 
The consumers’ changing purchasing habits lead to significant market transforma-
tions. Awareness of the needs and abilities of the contemporary consumer, access to 
information and contents obtainment have achieved the hitherto unknown level. In 
this context, it is worthwhile to consider how the constantly altering behaviours of 
contemporary consumers affect the ever growing market for e-commerce.

Key words: consumer, Internet, e-commerce, change.

JEL codes: M31, M39

Поведение потребителей на рынке э-коммерции – избранные 
вопросы

Резюме

Современная экономика характеризуется все бόльшей конкурентоспособ-
ностью на рынке благ и услуг, сокращающимся жизненным циклом многих 
продуктов и интенсивностью рыночных изменений. Фирмы, стараясь опере-
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жать конкурентов, обеспечивают своим продуктам/услугам набор уникаль-
ных свойств, предлагая новейшие технологические и функциональные реше-
ния. Последние годы принесли бурное развитие отрасли э-коммерции, а также 
рост осведомленности и знаний потребителей на эту тему. Следовательно,  
и требования, касающиеся этой области, становятся все бόльшими. Изме-
няющиеся привычки потребителей в отношении покупок приводят к значи-
тельным преобразованиям на рынке. Сознание потребностей и возможностей 
современного потребителя, доступ к информации и заполучению содержания 
достигли до сих пор неизвестного уровня. В этом контексте стόит задуматься, 
как постоянно изменяющееся поведение современных потребителей влияет 
на растущий в силу рынок э-коммерции.

Ключевые слова: потребитель, интернет, э-коммерция, изменение.

Коды JEL: M31, M39
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