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Dlaczego sprawne płatności w e-commerce to wygoda klienta?
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Tak Nie

Czy zrezygnowałaś/eś kiedyś z zakupu on-
line przez brak Twojej ulubionej metody 
płatności?

Źródło: Badanie własne na Linkedin i 
Facebook (207 głosów)

Ankieta imoje



57%
Które z poniższych powodów motywują Cię do 
robienia zakupów przez internet?

E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce 
Polska. Zachowania zakupowe w internecie.

E-commerce w Polsce 2020

Dostępne formy płatności



Z których z poniższych form płatnos ́ci korzystałes ́
kiedykolwiek podczas zakupo ́w przez internet? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

szybki przelew przez serwis płatnos ́ci 

wysyłka za pobraniem

przelew tradycyjny

płatnos ́ć goto ́wka ̨ przy odbiorze osobistym u kuriera 

płatnos ́ć karta ̨ płatnicza ̨ przy składaniu zamo ́wienia 

płatnos ́ci mobilne (np. BLIK) 

płatnos ́ć goto ́wka ̨ lub karta ̨ przy odbiorze osobistym w sklepie 

płatnos ́ć karta ̨ przy odbiorze osobistym u kuriera 

płatnos ́ci ratalne

przez płatnos ́ć mobilna ̨ (za pos ́rednictwem kodo ́w QR, itp.) 

płatnos ́ć z odroczonym terminem 

płatnos ́ć SMS-em 

Źródło: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska. Zachowania zakupowe w internecie. 



to wszystkie 
najpopularniejsze 
metody płatności online 
w jednym miejscu



płatność BLIK

▪ najszybciej rosnąca metoda płatności

▪ klient przepisuje kod z aplikacji swojego 
banku i klika „Zapłać”

▪ potwierdza transakcję w aplikacji banku

BLIK



• Maksymalne ułatwienie dokończenia zakupu

• Jak zachęcić klienta do powrotu?

• Czy płatności online mają na to wpływ?

• Inspiracja - https://theuserismymom.com/

Test Mamy - „The user is my Mom”

https://theuserismymom.com/


Prosty sposób na porzucone koszyki



Automatyczny email z opcją dokończenia płatności
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Tokenizacja karty

• Jednorazowe podanie danych swojej karty

• Możliwość cyklicznego obciążania karty 

• Sprowadzenie kolejnej płatności do jednego kliknięcia

• Płatność na żądanie
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Płatności bez sklepu e-commerce?

• Żeby sprzedawać online muszę mieć sklep internetowy

• Klient musi dodać produkty do koszyka i przejść do płatności

• Nie można opłacać wystawionych faktur przez szybkie płatności online

• Płatności online są tylko dla B2C 

Kilka mitów na temat sprzedaży online:



Jak to zrobić?



Generator linku do płatności



Rzeczywiste business case imoje



Offline2online: Hurtowania spożywcza

Charakterystyka: 
- produkty spożywcze Horeca
- sprzedaż 100% B2B 

Problem: 
- zamknięcie restauracji, hoteli i kawiarni przez Covid19
- brak sprzedaży on-line 
- brak sprzedaży B2C 

Rozwiązanie: 
- start sprzedaży B2C
- stworzenie prostej strony z ofertą zakupów do domu
- linki do płatności imoje
- zamówienia telefoniczne i emailowe



Offline2online: Poradnie psychologiczne i 
psychiatryczne

Charakterystyka: 
- obsługa klientów w placówce stacjonarnej
- bezpośrednia komunikacja z pacjentami poprzez 

sekretariat

Problem: 
- brak platformy online
- obawa przed wizytą w placówce zdrowia

Rozwiązanie: 
- linki do płatności wysyłane przed teleporadzie



Offline2online: Usługa monterska

Charakterystyka: 
- branża usługowa – serwis techniczny
- płatność gotówką lub poprzez faktura pro-forma za 

usługę

Problem: 
- monterzy nie chcą przyjmować gotówki
- płatności kartowe w niektórych lokalizacji nie działają 
- dzierżawa terminala jest kosztowna

Rozwiązanie: 
- linki do płatności przed wykonaniem usługi



Sklep internetowy i płatności imoje za 0 zł przez 3 m-ce

wejdź na imoje.pl/promocja


