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E-commerce w sektorze 
produkcyjnym

Nie da się ukryć, że digitalizacja sektora produkcyjnego nabrała nowego 

znaczenia w czasach epidemii koronawirusa. Jednym z elementów tego 

procesu, który gwarantuje producentom bezpieczeństwo biznesowe, 

przewagę nad konkurencją oraz zyski jest inwestycja we własny kanał 

e-commerce. 

Według raportu Deloitte i Aleo szacuje się, że wartość całego rynku B2B e-commerce 

w 2020 r. wyniesie 6,7 biliona dolarów. Podobny trend obserwujemy w naszym kraju. 

Wartość polskiego rynku e-commerce B2B w roku 2020 może osiągnąć ponad 344 mld 

złotych. Jak podejść do uruchomienia sprzedaży online, czym powinna dysponować 

platforma e-commerce, jaką wybrać strategię sprzedażową i przede wszystkim: kim 

są nasi klienci? Na te pytania odpowiemy w niniejszym ebooku.
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Millenialsi 
i nowe zasady gry

Kryzys spowodowany wybuchem epidemii Covid-19 skłania do ponownej analizy 

zachowania współczesnych konsumentów. Okazuje się, jak donoszą różne publikacje, 

że  mamy do czynienia z pewnym interesującym trendem. Klienci pod wpływem 

dzisiejszej sytuacji, zmuszeni do pozostania w domu i przejścia wyłącznie na kontakt 

telefoniczny czy internetowy, w większości zachowują się trochę jak millenialsi. Jakie 

to ma znaczenie i wpływ na sprzedaż online, i co możemy zrobić z taką informacją?

Z raportu przygotowanego przez firmę Merit dowiadujemy się, jakie czynniki mają 

wpływ na millenialsów i w jaki sposób ta grupa podejmuje decyzje zakupowe w 

przypadku produktów B2B, kupując je od dystrybutorów, czy bezpośrednio od 

producentów.
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Z punktu widzenia dobrze przygotowanej, spersonalizowanej oferty pod kątem 
naszej grupy docelowej, warto zwrócić uwagę na formę przekazu, które oddziałuje 
na nią, motywując do podjęcia decyzji zakupowej. To przede wszystkim interaktywny 
content, czyli: video, case study, różnego rodzaju ebooki prezentujące produkty, 
webinary.

Ponad ⅓ millenialsów ma wpływ na decyzje biznesowe oraz zakupy B2B. To osoby w 
wieku 25-30 lat, które od zawsze funkcjonują w świecie digital. Dlatego większość 
informacji związanych z zakupami B2B pozyskują za pomocą wyszukiwarki, na 
platformach producentów i firm dystrybucyjnych, na bazie wymiany informacji w 
social mediach, czy poleceń od innych użytkowników. Co ciekawe, jeszcze przed 
kryzysem, tylko 4% źródeł informacji, w przypadku tej grupy, stanowiły znane nam 
targi, kontakt ze sprzedawcą i przedstawicielem handlowym. A ponieważ aktualnie 
branża targowa i konferencyjna została w zasadzie unieruchomiona, to 
wyszukiwanie i podejmowanie decyzji odbywa się w zupełnie inny sposób. 
Natomiast z raportu Google wynika, że klienci B2B zanim dokonają transakcji, 
przechodzą przez dwanaście różnych miejsc zawierających informacje potrzebne do 
podjęcia decyzji zakupowej.
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Na podstawie raportu Merit  widać również, co jest najbardziej przydatne w podjęciu 
decyzji zakupowej przez millenialsów. Precyzyjna informacja produktowa, dobra 
prezentacja produktu w online, w Internecie ma wpływ aż w 40% na ich decyzje. 
Warto uwzględnić ten fakt w swojej strategii sprzedażowej.
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Dostarczone przez firmę Merit i Google dane pozwoliły nam wyciągnąć wnioski 
dotyczące strategii sprzedażowej, jaką mogą obrać producenci przygotowując się 
do uruchomienia sprzedaży online B2B/B2C.
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Wskazówki dla B2B i 
producentów

● Niezależnie od potrzeb (B2B czy B2C), klienci wykorzystują te same kanały 
komunikacji i zakupów (szczególnie w czasach COVID-19).

● Chcąc efektywnie sprzedawać w internecie do B2B, producenci powinni 
także poznać mechanizmy rządzące sprzedażą B2C online - bo tylko tak 
efektywniej będą mogli budować lojalność.

● Informacja produktowa - a dokładniej treści multimedialne to podstawa 
sprzedaży.

● Przedstawiciele handlowi powinni wspierać sprzedaż poprzez odpowiednie 
zaprezentowanie działania produktu (online).



Poradnik  | Jak Magento wspomaga efektywne uruchomienie sprzedaży B2B/B2C

Jak Magento Commerce 
wspiera sprzedaż B2B/B2C?

Licencjonowana wersja Magento Commerce to jedno z najpopularniejszych rozwiązań 

w zakresie sprzedaży B2B i B2C na świecie. To elastyczne, stabilne i bezpieczne 

narzędzie z wbudowanymi dziesiątkami funkcji, które zostało wysoko ocenione w 

międzynarodowych rankingach platform B2B. Opierając się na wcześniejszych 

wnioskach oraz uwzględniając potrzeby  millenialsów przygotowaliśmy opis 

funkcjonalności Magento, które wspierają sprawne uruchomienie procesu sprzedaży 

w kanale online. 
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Millenialsi w procesie zakupowym, szczególną uwagę przywiązują 
do porównywania, analizowania, poszukiwania informacji z 
różnych źródeł. Dlatego ważne jest, aby dane produktowe 
dostarczyć im w jak najlepszej formie. Mamy tu na myśli zarówno 
jakość tych danych, jak i ich ustrukturyzowanie, dobre 
zaprezentowanie oraz spójność na przestrzeni całego katalogu 
produktów.

Elastyczny import 
produktów

Magento wychodzi tym potrzebom naprzeciw. Po pierwsze umożliwia import 

wszystkich typów danych na wiele sposób. Ponadto pod kątem samej architektury, 

możliwości na poziomie API, czyli wymiany informacji produktowych, jak również z 

poziomu backendu i panelu administracyjnego, Magento pozwala na przechowywanie 

skomplikowanej i rozbudowanej struktury danych  produktowych. Można powiedzieć, 

że jest wykorzystywane jako  “mikro PIM”. Warto również podkreślić, że dzięki dużej 

elastyczności, integracja Magento z dotychczasowym systemem danych (które są 

przetwarzane w organizacjach) przebiega bardzo sprawnie. Tak pod kątem 

wykorzystywania modułów, jak również systemów PIM, czy innych dedykowanych 

rozwiązań.
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Mimo dostępności narzędzia Page Builder wyłącznie w wersji licencjonowanej, 

Magento w wersji open source również oferuje wiele modułów pozwalających na 

elastyczną pracę z contentem. Kluczowe pod tym względem są możliwości i gotowość  

platformy do tego, aby w łatwy sposób móc konfigurować te treści, prezentować je 

szybko i personalizować, w zależności od tego, z jakim użytkownikiem mamy do 

czynienia.
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Do tego, że content produktowy, zwłaszcza w sprzedaży online, 
odgrywa nadrzędną rolę, nikogo nie trzeba przekonywać. 
Przyciąga klientów, wzbudza ich zaciekawienie, pozwala na 
zapoznanie się z know-how i ofertą produktową firmy, a w 
konsekwencji motywuje do zakupu. Magento również i w tym 
względzie daje duże możliwości.

Łatwe zarządzanie 
contentem 
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Zarządzanie katalogami 
cenników
Jedną z najważniejszych funkcji każdego systemu B2B jest możliwość generowania 

indywidualnych cenników. Magento Commerce pozwala na tworzenie 

zaawansowanych katalogów cennikowych i adresowanie ich nie tylko do grup klientów, 

ale pojedynczych kontrahentów. Dzięki dodatkowym możliwościom zarządzania 

promocjami katalogowymi można w swobodny sposób prowadzić personalizowaną 

politykę e-sprzedaży. 

Magento pozwala nam na różnicowanie cen per klient, a nawet w zależności od 

wybranych produktów. Nie ma sztywnej zasady, że należy pracować na całym 

katalogu. Ponadto z poziomu zarządzania cennikami jestesmy w stanie zdefiniować, 

czy w ogóle chcemy pokazywać ceny klientom, którzy nie należą do pewnej grupy, np. 

nie są to klienci zalogowani. Oznacza to, że użytkownicy platformy mogą zweryfikować 

jaki jest asortyment, ale nie będę mieć informacji o cenach.
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Zapytania ofertowe

W Magento Commerce kontrahenci, którzy oczekują przygotowania indywidualnych 

ofert, mogą formułować zapytania na bazie ich koszyków zakupowych, które następnie 

trafiają do dedykowanych opiekunów handlowych. 

Klienci mają możliwość zawnioskowania o zmniejszenie ceny, o szybszą wysyłkę lub o 

większą dostępność produktów. A z poziomu panelu możemy zaserwować gotowy 

pakiet spełniający potrzeby, o które nasz klient zapytał. W zależności  od 

zapotrzebowania i pomysłu biznesowego na tę funkcjonalność, może ona stanowić 

doskonały kanał komunikacji z klientem.
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Zarządzanie 
strukturą firmy

Magento Commerce pozwala na tworzenie rozbudowanych struktur organizacyjnych 

dla kontrahentów. Dzięki temu cały proces zakupowy może być zorganizowany w 

hierarchiczny sposób, gdzie specjaliści ds. zakupów i ich menedżerowie mogą mieć 

przydzielone odpowiednie uprawnienia związane z zamawianiem poprzez platformę 

e-commerce B2B.
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Elastyczny eksport do 
marketplace

System e-commerce jest jednym z wielu elementów w całym ekosystemie organizacji. 

Bardzo często potrzebujemy wyeksportować dane do różnych miejsc, począwszy od 

Allegro, eBay, Amazon, przez porównywarki cen, Google, łącznie z programami 

afiliacyjnymi. Dzięki technologicznie dobrze przygotowanej strukturze danych 

produktowych, umożliwiającej łatwe dostosowanie ich do różnych rozwiązań, system 

Magento odpowiada na potrzebę elastycznego eksportu. Co ciekawe, w przypadku 

Amazon Sales Channel UK logiki cenowe i porównywanie tego samego produktu 

między różnymi akcjami są mocno rozbudowane. Magento to wspiera oraz dba, żeby 

cena nie schodziła w dół, miała dobrą marżę, ale też nie była odrealniona od innych 

ofert.
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Rekomendacje produktowe 
bazujące na AI
Najwięksi gracze na rynku e-commerce korzystają ze sztucznej inteligencji i uczenia 

maszynowego. Taką możliwość daje nam technologia Adobe Sensei, dostępna także w 

ramach licencji Magento Commerce. Pozwala na wdrożenie zautomatyzowanych i 

inteligentnych rekomendacji produktowych, zwiększających zaangażowanie klientów, 

konwersję i przychody. W przeszłości skuteczne wykorzystanie AI było dla wielu 

małych i średnich przedsiębiorstw zbyt kosztowne, wymagało od nich przeznaczania 

budżetu na badania nad danymi lub inną uciążliwą technologię dla ich zespołów. Dzięki 

Adobe Sensei handlowcy mogą łatwo zautomatyzować proces rekomendacji, 

zapewniając zróżnicowane doświadczenia zakupowe i jednocześnie zyskując czas na 

inne działania związane z rozwojem firmy. Wszystko to w ramach licencjonowanej 

wersji Magento.
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Budowanie lojalności 
między klientami
Nie od dziś wiadomo, że dobrze przygotowana i zarządzana promocja pozwala 

skutecznie stymulować konsumentów do zakupów. Reguły promocyjne w Magento 

mają możliwości, dzięki którym można podnieść średnią wartość koszyka i/lub 

zwiększyć zaangażowanie klienta. Poprzez tworzenie odpowiednich scenariuszy 

promocji cenowych i sprzedażowych Magento pozwala przyciągnąć nie tylko nowych 

klientów do sklepu, ale również zwiększyć lojalność już obecnych, zachęcając ich 

równocześnie do ponownych zakupów.
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Limity kupieckie

Dla każdego kontrahenta istnieje możliwość przydzielenia dedykowanego kredytu 

kupieckiego, w ramach którego będzie mógł dokonywać zakupów, gdzie płatność 

będzie realizowana z odroczonym terminem. Wysokość limitu kredytu kupieckiego jest 

definiowana przez administratorów (lub dedykowanego opiekuna danego kontrahenta) 

w systemie Magento Commerce. 

Rozbudowane zarządzanie 
promocjami

Magento wspiera zarządzanie promocjami poprzez:

● system banerów do komunikacji promocji,
● system rejestracji do newslettera i kodu promocyjnego za rejestrację, 
● promocje katalogowe, ustawiane dla produktów,
● promocje koszykowe, ustawiane dla warunków zakupów,
● kody promocyjne i vouchery,
● wishlistę produktów.
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Szeroki wachlarz integracji

Niezależnie od tego, czy myślimy o sprzedaży krajowej czy zagranicznej, Magento 

oferuje imponujący wachlarz gotowych integracji. Patrząc na rynek polski mamy 

gotowe moduły do integracji z operatorami płatności, kurierami, systemami 

dotyczącymi automatyki, itd.
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Rozbudowane możliwości 
sprzedaży
Elastyczna architektura Magento umożliwia sprzedaż na wielu rynkach, w wielu 

walutach i językach. Jednocześnie zapewnia zaawansowane zarządzanie stronami i 

produktami w wielu sklepach, zarządzanie wieloma magazynami. A to wszystko z 

poziomu jednego panelu.
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Jaką wybrać 
strategię?
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Istnieją różne opcje sprzedaży w kanale online i też wiele strategii jej wdrożenia.

odwzorowanie obecnych 
procesów sprzedażowych 
na rozwiązania online

budowa kanału 
bezpośredniego dotarcia do 
klienta (Direct-to-Customer)

wykorzystanie sieci 
dealerów jako sprzedaży 
B2C online

przychód pasywny od 
dostawców/innych graczy 
rynkowych + dotarcie 
bezpośrednio do klientów

Producent

B2B B2C
D2C

MarketplaceP2B2C
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Strategia nr 1 – B2B

Odwzorowanie obecnych 
procesów sprzedażowych 
na rozwiązania online

Strategia ta zakłada odwzorowanie wszystkich procesów, jakie mają miejsce w 

sprzedaży naziemnej, na platformie e-commerce. Tyczy się to zarówno czynności, 

jakie wykonują handlowcy czyli przygotowanie oferty, wysłanie jej do klientów, jak 

również implementacji całej polityki związanej z rabatami i ze sprzedażą. Klienci B2B 

zyskują dzięki temu przestrzeń, w której mogą poznać asortyment, ceny, skorzystać z 

zaawansowanych funkcji B2B - związanych z rabatowaniem czy masowym 

zamawianiem produktów.
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Strategia nr 2 – B2C/D2C

Budowa kanału 
bezpośredniego dotarcia do 
klienta 
(Direct-to-Customer)
Wdrożenie bezpośredniego kanału sprzedaży produktów do klienta końcowego 

dostarcza wielu korzyści, o których często producenci nie myślą. Przede wszystkim 

mają dużo bliższy kontakt z klientami, co wpływa na ich większą lojalność. Bliskość 

relacji i bezpośredni kontakt dostarczają szybko niezbędnych danych rynkowych: 

które produkty się sprzedają i jakie są reakcje klientów. W przypadku tradycyjnych 

form sprzedaży producenci dopiero po czasie uzyskują takie informacje. Posiadając 

własny kanał B2C możemy także testować różnego rodzaju strategie i wrażliwość 

klientów na promocje.

22



Poradnik  | Jak Magento wspomaga efektywne uruchomienie sprzedaży B2B/B2C

Strategia nr 3 – P2B2C

Wykorzystanie sieci 
dealerów jako sprzedaży 
B2C online

Nieco innym, bardziej zaawansowanym modelem sprzedaży, jest wykorzystanie sieci 

dealerów jako sprzedaży B2C online. Zakłada on, że producent sam nie sprzedaje, ale 

umożliwia wybranie na swojej stronie dystrybutora i zakup przez jego sklep 

internetowy.  Doskonałym przykładem jest firma Stihl, która wspierając i 

wykorzystując swoją sieć sprzedaży do sprzedaży internetowej, właśnie tak dociera do 

klienta końcowego.
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Strategia nr 4

Marketplace
Z marketplace kojarzymy najczęściej  platformy Allegro czy Amazon. Przeprowadzając 

analizę rynku możemy znaleźć wiele miejsc, w których można sprzedawać własne 

produkty. Dzisiaj jest też dobry moment, aby to właśnie producent samodzielnie 

zaistniał na marketplace wykorzystując różne strategie sprzedażowe, skupiając się na 

prezentacji produktowej, tworząc przestrzeń dla klientów do zapoznania się ze swoim 

asortymentem.
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Jak podejść 
do wdrożenia?
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Wizja

Uruchomienie kanału online musi się równać z bardzo klarowną wizją tego, co chcemy 

osiągnąć, na których rynkach, w jakich kanałach online będziemy funkcjonowali i 

sprzedawali. Dzięki tej wiedzy producent czy też dystrybutor B2B może szybko 

zweryfikować i przetestować swoje podejście. Temu właśnie służą dwudniowe 

warsztaty z klientem, podczas których z pomocą narzędzia Strix Commerce Blue Print 

możemy wykrystalizować temat strategii uwzględniającej procesy operacyjne w 

firmie.

 Strategia 

Podstawy 
operacyjne

Zasoby / 
ustalenia

Ryzyka

Nasze wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe pozwoliło nam na 
wypracowanie własnego narzędzia - Strix Commerce Blue Print. 
Zakłada ono synergię działań w trzech obszarach: wizja (Clear 
vision), cyfrowa podróż produktu (Digital Product Journey) i 
polityki biznesowe (Business Units Policies).
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Cyfrowa podróż produktu

Razem z klientem analizujemy “digital product journey”, czyli “podróż” produktu od 

momentu, kiedy pojawia się u nas w organizacji i jest produktem gotowym do 

sprzedaży, przez proces zamówień po stronie klienta i firmy, proces dostawy, a 

kończąc na procesie zwrotów i reklamacji.

Przygotowując sią do wdrożenia, pozwala nam to zebrać i zmapować wszystkie 

procesy, które dzieją się po stronie organizacji i klienta, a następnie przygotować pod 

to platformę e-commerce.
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Polityki biznesowe 
organizacji

Trzeci obszar, jaki tworzy naszą synergię działań, to polityki biznesowe organizacji, 

które obejmują: zarządzanie ceną i sprzedażą, zarządzanie magazynem, treści i 

strategia komunikacji, zarządzanie procesem dostarczania produktu i doświadczenia 

klienta. 
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Podstawowe pryncypia

Narzędzie takie jak Blue Print pozwala już po 2 dniach warsztatów rozpocząć prace 

wdrożeniowe i skupić na tym, co jest niezbędne do startu. O sukcesie efektywnego i 

szybkiego uruchomienie e-commerce decydują następujące zasady:

● Wybranie do realizacji tylko kluczowych funkcji i rozwiązań.
● Zwinne podejście - lepiej jest wystartować z czymś niedoskonałym, ale 

gwarantującym stabilną sprzedaż w modelu MVP i następnie to rozwijać.
● Nastawić się na testy… nie wszystko od razu się uda, kluczem jest umiejętność 

szybkich reakcji.
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Jako producent myślisz o rozpoczęciu sprzedaży online? 
Skontaktuj się z nami. Przygotujemy odpowiednią 
strategię działań i sprawnie wdrożymy system 
e-commerce B2B/B2C – nawet w kilka tygodni!

Borys Skraba
Client Service Director, CEO

+48 501 351 542
borys.skraba@strix.net

www.strix.net

https://strix.net/pl/uslugi
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