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to wszystkie 
najpopularniejsze 
metody płatności online 
w jednym miejscu



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 płatności korzystałeś
kiedykolwiek podczas zakupo ́w przez internet? 

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

szybki przelew przez serwis płatności 

wysyłka za pobraniem

przelew tradycyjny

płatność gotówką przy odbiorze osobistym u kuriera 

płatność kartą płatniczą przy składaniu zamówienia 

płatności mobilne (np. BLIK) 

płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w sklepie 

płatność kartą przy odbiorze osobistym u kuriera 

płatności ratalne

przez płatność mobilną (za pośrednictwem kodów QR, itp.) 

płatność z odroczonym terminem 

płatność SMS-em 

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



MAPA PŁATNOŚCI ONLINE

karty

one-click
płatność „zapłać później”

raty

pay-by-link

SMS

~44%

~18%

~15%

pobranie
~22%



ABC logistyki



Zawodowo:
CEO GlobKurier.pl od 2011

Zwolennik Agile/Lean

Prywatnie:
Podróże

Krav Maga/Joga



Agenda <35min + pytania>:

Część I: Ile znaczy branża transportowa?

Część II: Jak wygląda sytuacja w branży?

Część III: 9 wskazówek 
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O NAS
WYRÓWNAĆ SZANSE MSP!



Część I:
Ile znaczy branża 

logistyczna? 



~6% PKB

polski kapitał

64% to przewozy zagraniczne  

/ recesja zagranicą…



Polska liderem branży 
transportu drogowego 

w Unii Europejskiej!

20% przewozów w Unii 
realizują polskie firmy!





Czy na pewno jest tak dobrze? 
Co na to LPI? I co LPI ma wspólnego z Tobą?





The Word Bank (badania co dwa lata!)



The Word Bank (badania co dwa lata!)

Tak samo Ty do konkurencji



Jak wygląda 
sytuacja w branży? 



Kurier/Express/PUDO LTL/FTL Air Freight Sea Freight

Wszystkie rodzaje transportu w 1 miejscu



Indeks światowej niepewności



1. Transport drogowy *

Branża 
KEP*

Przewoźnicy odmawiali doręczeń .. per/day Kody zablokowane.. Wycięte regiony



2. Transport lotniczy 
5 lat do pełnego powrotu pasażerów - Belly cargo 

Upadłość:
LATAM
THAI
Avianca



3. Transport morski
Większe koszty, dłuższe czas obsługi

.



Część III:
9 wskazówek



1. Optymalizuj koszty i silne strony. Każdy przewoźnik ma 
inne mocne strony cenowe i jakościowe. 

PRZYKŁAD:
• DHL to koperty
• Fedex paczki krajowe
• Paczka w Ruchu + Paczkomaty w PL
• GLS do Francji
• Meest do Ukrainy
• TNT to do Norwegii
• Raben paleta
• Fedex do USA
• GlobKurier Spedycja - frachty



2. Zwiększa odporność Twojego łańcucha dostaw, 
nawet przy restrykcjach na kody pocztowe, czy braku 

capacity przewoźnika

https://reopen.europa.eu/pl/map/HUN ograniczenia w podróżowania na dzień 09.03.2021r

https://reopen.europa.eu/pl/map/HUN


W każdym kraju jest inny preferowany dostawca i inna metoda dostawy.
Każdy z nas ma jakieś doświadczenie z dostawą.

3. Pamietaj o NPS i preferencjach klientów



4. Uzyskaj skalowalność i automatyzację

Zarządzanie pickami (LPP w czerwcu udział e-commerce z 12% na 20% w całej sprzedaży, co oznacza x 5 wzrost)



Outsourcing kosztów utrzymania integracji i ciągły rozwój

5. Uzyskaj 1 API / platformę do wszystkich 
przewoźników



6. Walidator adresów pod danego przewoźnika



7. Zwiększ konwersję poprzez dodanie rożnych 
METOD wysyłek. 

1. PACZKA W RUCHU
2. PACZKOMAT
3. KURIER X I KURIER Y
4. DORĘCZENIA PO UE 
5. DORĘCZENIA POZA UE 



8. Uważaj na wagi wolumetryczne i el. 
niestandardowe

Każdy z przewoźników ma inne wzory na wagi i el. niestandardowe



9. Dodaj doręczenia międzynarodowe i uważaj na 
kody stref odległych 

Każda z firm posiada inną listę 
kodów STREF ODLEGŁYCH, 
które wiążą się dla 
wysyłających z dopłatami. 



Dywersyfikuj
i wysyłaj z nami.
Mateusz Pycia 
kontakt@globkurier.pl



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

wejdź na imoje.pl/promocja



Specjalna oferta dla uczestników webinaru imoje na 

wejdź na globkurier.pl/oferta/dla-firm/dla-klientow-imoje/
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Pytania i odpowiedzi


