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Od kilkunastu lat związana z marketingiem. Ma 
doświadczenie w prowadzeniu kampanii online i 
offline, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, 
profesjonalnej organizacji eventów. 

Zwolenniczka działań praktycznych i marketingu 
efektywnościowego. 

Prelegentka spotkań branżowych i autorka wielu 
artykułów do takich magazynów jak: Magazyn 
Online, E-commerce & Digital Marketing, AS 
sprzedaży, Szef Sprzedaży, Brief.pl.



Jak przy pomocy procesów logistycznych budować 
pozytywne relacje z klientem?

Dlaczego jeden przewoźnik to za mało? 

Jak nie stracić klienta tylko dlatego, że nie lubi 
przewoźnika?



# Kiedy zaczyna się i kończy proces 
zakupowy Klienta?



OK
START               KONIEC



Wiarygodności

Intuicyjnej nawigacji

Łatwej realizacja transakcji

Czego oczekuje użytkownik?

Czy to wszystko?



Czego JESZCZE oczekuje użytkownik?

Możliwości wyboru dostawcy

Opcji śledzenia przesyłki

Powiadomień o przesyłce

Przyjemnego momentu 
odpakowania

Prostego zwrotu



+

Kompletny proces zakupowy

START                                                                               KONIEC



Co skłoniłoby Klientów do robienia 
zakupów przez internet?

Niższe koszty dostawy i większy wybór opcji dostawy

Niższe ceny niż w sklepach tradycyjnych

Niższa cena w Internecie tej samej marki niż stacjonarnie

Bezpieczniejsze formy płatności i większy wybór

Szybsza dostawa 

Większy wybór sposobów dostawy

Bardziej szczegółowe opisy towarów

57%

56 %

47 %

43 %

33 %

25 %

23 %

Dane z raportu: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska



CO SPRAWIA, ŻE KLIENT JAKO PIERWSZY 
ZAKUP WYBIERZE TWÓJ SKLEP

Atrakcyjna cena 
produktu

Niskie koszty 
przesyłki

Pozytywne 
wcześniejsze 

doświadczenia

48% 41% 34%

Dane z raportu: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska



Punktem wyjścia do całego customer 
experience powinno być pytanie:

 Czy klient, który otrzyma przesyłkę po 
tygodniu, zauważy jej uszkodzenie i będzie 
zmuszony przejść przez skomplikowane 
procedury reklamacyjne - kiedykolwiek wróci 
do sklepu?



# Czym jest customer experience 
i dlaczego warto dbać o jego 
wysoki wskaźnik?



Wszystko, co jest związane z procesem 
logistycznym i wysyłką towaru (opakowanie, 
czas i forma dostawy), ma duży wpływ na 
doświadczenia kupującego, czyli customer 
experience (CX).



Nowy klient 

vs 

Pozyskany klient

Customer Life Value

Dlaczego warto dbać o wysoki wskaźnik CX?



# Myśl jak klient



Wyobraź sobie, że chcesz kupić 
swój wymarzony ekspres do 
kawy...



- sklep ma niepochlebne opinie
- w ofercie brakuje preferowanej dla 

Ciebie opcji płatności
- sklep oferuje tylko jednego przewoźnika
- sklep oferuje tylko jedną formę dostawy

Jakie wyzwania możesz napotkać?



Szybka przesyłka

Pięknie zapakowana paczka

Zamówiony produkt bez uszkodzeń

Podziękowanie za zakup

Kupon rabatowy na kolejne zakupy

Opóźniona przesyłka

Awizo

Przesyłka uszkodzona

Słaby kontakt ze sprzedawcą 

Trudny proces reklamacji

Świetny Customer Experience
Polecanie znajomym, rodzinie

Fatalny Customer Experience
Negatywne opinie na Google, 

Allegro, Opineo, etc



Operatorzy logistyczni stali się dźwignią 
handlu. Zmienił się punkt ciężkości. Sprzedaż 
opiera się dziś o pakowanie, szybką i tanią 
dostawę.

!



Jak wykorzystać potencjał przesyłek 
kurierskich do budowania wizerunku 
swojej marki?



# Nie strać klienta, tylko dlatego, 
że nie lubi przewoźnika



Preferencje wyboru przesyłek w 2020

Dostawa kurierem bezpośrednio do domu/pracy

Dostawa do maszyny paczkowej

Dostawa pocztą bezpośrednio do domu/pracy 
przez listonosza

Dostawa do punktu partnerskiego (np. Żabka, Orlen, Ruch)

Transfer bezpośrednio ze strony (e-book, muzyka)

Dostawa do placówki pocztowej

Dostawa do oddziału sklepu (click&collect)

74 %

68 %

55 %

39 %

20 %

20 %

18 %

Dane z raportu: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska



Nie ograniczaj się i oferuj więcej 
opcji dostawy...!



# Stwórz personę a delivery 
experience



Segmentacja klientów 
i tworzenie person

Komu wysyłasz 
swój towar?



# Wybierz sprawdzonego 
i lubianego przewoźnika





# Skorzystaj z usług solidnego 
partnera logistycznego 



Dlaczego lepiej skorzystać z usług 
operatora logistycznego?



Współpraca z operatorem 
logistycznym umożliwia:

➔ Dostęp do wielu przewoźników w jednym 
miejscu!

➔ Wysyłanie tańszych przesyłek niż 
bezpośrednio u kuriera.

➔ Skrócenie czasu składania zamówień o 80%.
➔ Optymalizację kosztów dystrybucji, która 

daje do 30% oszczędności partnerom.
➔ Jedna faktura zbiorcza.
➔ Opcja prepaid.
➔ Zbiorcze generowanie listów przewozowych.
➔ Automatyczna weryfikacja stref doręczeń 

odległych.

    



# Badaj satysfakcję - zbieraj 
feedback



Net Promoter Score

Jak bardzo jest 
prawdopodobne, że polecisz 
usługi firmy znajomym / 
rodzinie?



# Bądź transparentny



Spraw, aby Twoje oferty 
i koszty dostawy były przejrzyste.

Ile kosztuje wysyłka i czy kwota zmienia się 
w zależności od lokalizacji

Do jakich lokalizacji oferujesz bezpłatną 
wysyłkę

Czy istnieje minimalna wartość zamówienia, 
zanim zaoferujesz bezpłatną wysyłkę

Jakie lokalizacje nie są obsługiwane, np. brak 
możliwości zagranicznych dostaw



# Informuj



Które z poniższych powodów zniechęcają 
Klientów do robienia zakupów przez internet?

Obawa o bezpieczeństwo płatności

Wolę porozmawiać ze sprzedawcą przed kupnem

Obawa o gwarancję

Nie chcę czekać na dostawę

Obawiam się problemów z dostawą

Ceny w sklepie tradycyjnym były takie same, jak online

19%

18%

18%

14%

13%

11%

Dane z raportu: E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska



Kluczowe etapy informowania o zamówieniu

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Potwierdzenie płatności

Informacja o realizacji zamówienia

Nadanie przesyłki + numer do 
śledzenia

Zakończenie zamówienia - 
podziękowanie, ankieta, zaproszenie 
do kolejnych zakupów



# Zapakuj bezpiecznie



Bezpieczeństwo pakowania, czyli 
o czym zapominają sprzedawcy

odpowiedzialność odpowiedniego 
zabezpieczenia paczki spoczywa na 
sprzedawcy

materiały amortyzujące, np. folia 
bąbelkowa, wypełniacze

wiele reklamacji - konieczne jest 
zrewidowanie procesu pakowania 
przesyłek



Uboxing experience



# Co daje Customer Experience



e-sklepy mają szansę na wypracowanie grona 
ambasadorów marki

to z kolei przekłada się na powtarzalność zakupów 

a co za tym idzie, stały napływ przychodu oraz 
rekomendacje skierowane do innych potencjalnych 
klientów. 



Dowiedz się więcej!

Sporo wysyłasz?
Skontaktuj się z nami:

➔ kontakt@globkurier.pl
➔ +48 22 300 16 21 

Justyna Trzupek

j.trzupek@globkurier.pl

https://www.globkurier.pl/oferta/dla-firm/?utm_source=presentation&utm_medium=banner&utm_campaign=e_izba
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https://www.globkurier.pl/register/dla_uczestnikow_webinaru_rewolucja_ecommerce?company=true

