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Jak cyfrowe treści 
produktowe wpływają na 
wrażenia zakupowe



Siła pierwszego wrażenia

Według psychologów z Uniwersytetu w Princeton, Janine Willis i Alexandra 

Todorova,   wystarczy tylko jedna dziesiąta sekundy, by wyrobić sobie pierwsze wrażenie 

o danej osobie (źródło: First Impressions: Making Up Your Mind After a 100-Ms Exposure 

to a Face). Jak wykazały ich eksperymenty dłuższa ekspozycja nie zmienia znacząco tego 

wrażenia, a dodatkowo wszystko to odbywa się na poziomie podświadomym. Dokładnie w 

ten sam sposób wyrabiamy sobie pierwsze opinie o produktach.

Człowiek wyposażony jest w konkretne narzędzia, które umożliwiają odbiór danego 

przedmiotu. To zmysły: wzroku, smaku, węchu, słuchu i dotyku. Na żywo 

wykorzystujemy wszystkie z nich tworząc opinie na temat produktów. W świecie online 

sprawa się nieco bardziej komplikuje. W Internecie produkt możemy tylko zobaczyć lub 

go usłyszeć. Pole oddziaływania na odbiorcę znacząco się zawęża.

Dlatego tak ważne jest, by korzystać z wszelkich możliwych narzędzi, które pozwolą nam 

odwzorować w Internecie fizyczny przedmiot. Ten zbiór narzędzi nazywamy informacją 

produktową, czyli kompleksowym zbiorem wszelkich danych opisujących produkt. 

Zaliczamy do nich takie atrybuty jak: tekst, obrazy statyczne, obrazy ruchome, muzykę i 

dźwięki.
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Ciekawych danych dostarczają badania dotyczące użycia smartfonów. Okazuje się, że 

podczas zakupów w sklepach stacjonarnych klienci coraz częściej korzystają z telefonów, 

żeby porównać ceny lub zasięgnąć informacji o produkcie. Jak się okazuje, tylko 35% 

konsumentów decyduje się na rozmowę ze sprzedawcą w razie wątpliwości dotyczących 

zakupu. 

Dlaczego jeszcze używamy telefonów w sklepie? 

● Poszukiwanie opinii o produkcie.

● Poszukiwanie dodatkowych informacji.

● Sprawdzanie cen online.

● Szukanie podobnych produktów.

● Zakup.

Do ciekawych wniosków prowadzi również analiza wykresu ze średnim wiekiem 

użytkowników smartfonów (poniżej).

Wbrew pozorom nie tylko najmłodsze pokolenie czy millenialsi korzystają ze smartfonów. 

Dużą grupę użytkowników stanowią również seniorzy.
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Zachowania zakupowe 
w liczbach

Źródło: https://www.salsify.com/hubfs/asset/ebook-cracking-the-consumer-code-2017.pdf



Aż 87% konsumentów ocenia informacje produktowe jako wyjątkowo istotne lub ważne 

przy podejmowaniu decyzji zakupowej niezależnie od miejsca zakupu. Należy pamiętać 

o tym, że od tego jak zaprezentujemy produkt będzie zależała jego sprzedaż. Wygrają ci, 

którzy zrobią to profesjonalnie, mając na uwadze przedstawienie produktu na 

urządzeniach mobilnych. 

Poza ceną, niezależnie od kategorii, istotny wpływ na zakup mają praktycznie te same 

elementy prezentacji produktowej. Są to szczegółowe opisy, oceny i opinie. Warto mieć 

jednak na uwadze, że ustalając nadmiernie niską cenę może uzyskać efekt odmienny od 

zamierzonego (np. podejrzliwość co do jakości towaru bądź wiarygodności sprzedawcy). 
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Elementy dobrego doświadczenia zakupowego

Źródło: Namagoo (Maj 2018) W oparciu o badanie 1 372 użytkowników online, którzy dokonali zakupu co najmniej raz na 2 tygodnie. 
Pytanie: Twoim zdaniem co czyni doświadczenie zakupowe lepszym? Zaznacz i odpowiedz.
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Jednym z najistotniejszych elementów dobrej informacji produktowej jest wyraźne 

i przyciągające wzrok zdjęcie. 

Microsoft przeprowadził test A/B zdjęć produktowych, czyli takie badanie, w którym jeden 

zestaw zdjęć miał kolorowe tło, drugi białe. Reklamy były pokazywane dwóm różnym 

grupom konsumentów. Wyniki były bardzo ciekawe, okazało się, że zdjęcia na kolorowym 

tle (które teoretycznie powinny bardziej przyciągać uwagę) uzyskiwały znacząco niższe 

konwersje z kliknięć - zdjęcia na białym tle miały średnio 325% więcej interakcji. Czy to 

oznacza, że gładkie tło zawsze jest lepsze? 

Okazuje się, że niekoniecznie.

W fotografii reklamowej i produktowej chodzi bowiem nie tyle o tło lub jego brak, ale o 

kontekst. Lepiej oddziałują te zdjęcia, które klarownie pokazują cechy użytkowe produktu - 

zaprezentowane w odpowiedniej aranżacji pasującej do danej kategorii czy branży. 

Na przykład zaprezentowanie paczki kawy w otoczeniu przytulnej kawiarnii sprawi, że 

odbiorca od razu nabierze ochoty na filiżankę aromatycznego naparu.

Zdjęcia



Tu z kolei przykład, jak nie należy prezentować asortymentu w sklepie internetowym. 

Na poniższym zdjęciu widzimy swetry. Jednak nie wiemy, czy są to swetry męskie czy 

damskie, ani jaki mają fason - luźny czy dopasowany. 

Łączy je jedna wspólna cecha - mają dekolt na plecach. Ale dopóki użytkownik nie wykona 

żadnej interakcji, nie dowie się o tym, bo samo zdjęcie nic nie mówi. 

W przypadku zdjęć odzieży bardzo ważne jest, by prezentować je na modelkach i 

modelach. Po pierwsze widać wtedy, jak ubranie wygląda na człowieku, a po drugie - 

ludzka twarz częściej przyciąga wzrok.
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Źródło: www.aboutyou.pl



Ten sam produkt może wyglądać też tak: 
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Jest lepiej, ale cały czas nie idealnie. Na zdjęciu poniżej widać podobny element 

garderoby na modelce w otoczeniu domowym. Takie zaprezentowanie produktu buduje od 

razu odpowiednią atmosferę zakupową. 

Źródło: www.aboutyou.pl

Źródło: www.varlesca.pl



Kolejny przykład pochodzi z branży meblarskiej. Niecały rok temu zaczęliśmy 

współpracować z jednym z producentów i importerów mebli. Klient był obecny w 

internecie, jednak nie była to w pełni sprofesjonalizowana sprzedaż - potrzebował 

odpowiedniej platformy sprzedażowej, która odpowie na wszystkie potrzeby biznesowe. W 

trakcie warsztatów przeanalizowaliśmy kwestię informacji produktowej, a w 

szczególności fotografii, bo nawet najlepszy projekt i funkcje nowej platformy nie 

spowodują, że zbudujemy pozytywne wrażenie, jeśli produkty nie będą dobrze 

zaprezentowane. Zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby asortyment klienta 

wyglądał lepiej na zdjęciach. Zaproponowaliśmy inną aranżację, lepsze oświetlenie i mniej 

agresywne kolory. Efekty widać poniżej. 
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PRZEDTEM

POTEM

Źródło: www.bemondi.pl



Oddzielną kategorię stanowią produkty, w których istotny jest zarówno wygląd, jak i 

użyta technologia -  m. in. elektronika lub sprzęt AGD. Za przykład takiego 

“produktu-hybrydy” niech posłuży lodówka. W asortymencie popularnego sklepu z 

artykułami gospodarstwa domowego dostępna jest lodówka za 4000 zł. Zamieszczona 

informacja produktowa, oprócz specyfikacji, zawiera wyłącznie dwa zdjęcia od 

producenta. I choć dane techniczne są bardzo istotne w przypadku takiego produktu, to 

klientowi ciężko będzie podjąć decyzję zakupową. 

Poniżej przykład, jak powinno wyglądać dobre zdjęcie produktowe. Z jednej strony 

zaprezentowane są funkcje użytkowe - a więc przestronność, osobna część na wina i 

napoje, duża zamrażarka, a z drugiej widać, w jaki charakter wnętrza najlepiej wpisuje się 

taka lodówka. Klient od razu może sobie ją wyobrazić w swojej kuchni.
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Przed podjęciem decyzji zakupowej konsumenci kierują się opiniami innych klientów. Aż 

86% badanych przegląda minimum trzy opinie przed dokonaniem zakupu. To nic innego, jak 

znana w psychologii reguła społecznego dowodu słuszności - im więcej osób uważa dany 

produkt za dobry, tym chętniej inni po niego sięgają. 

Warto zadbać więc o to, aby na stronie sklepu (np. na karcie produktu) umożliwić 

użytkownikom dodawanie recenzji i opinii. 

Duże znaczenie ma nie tylko uśredniona ocena produktu, ale ilość zamieszczonych opinii.

Opinie o produkcie

Przeprowadzono test badający zwyczaje zakupowe użytkowników. 
Zaprezentowano dwa miksery - jeden z doskonałą oceną 5/5 gwiazdek i 
opiniami od pięciu osób, drugi z gorszą oceną (4,8), ale z opiniami od 
1425 użytkowników. Aż 66% badanych było skłonnych sięgnąć po drugi 
produkt. Wniosek: im większa liczba opinii, tym lepiej, a produkt jest 
bardziej wiarygodny.
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Oprócz opinii na temat produktów, duże znaczenie ma też to, jak dany przedmiot jest 

opisany na stronie. Istotne jest, aby zamieszczone były wszystkie ważne informacje, które 

dotyczą produktu - np. rodzaj materiału, sposób użytkowania, ilość dodatkowych 

akcesoriów. 

Należy również pamiętać o czytelnym układzie treści - nawet najbardziej cierpliwego 

konsumenta odstraszy długi blok tekstu. Użytkownicy zazwyczaj skanują tekst w 

poszukiwaniu interesujących ich treści, dlatego najistotniejsze informacje należy 

wypunktować, pogrubić lub podkreślić w inny sposób.

Opisy produktów
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Jak robić to dobrze? 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie kluczowych 
informacji użytkowych w przejrzystej formie atrybutów produktowych. 

Źródło: www.eobuwie.com.pl
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Odpowiedź brzmi - wybierając odpowiedni system PIM do zarządzania informacją 

produktową (Product Information Management). Wiele firm korzysta z prostych arkuszy w 

Excel do organizacji swojego asortymentu. Jednak przy dużym wolumenie i większych 

organizacjach takie rozwiązanie jest niewystarczające, a także bardzo podatne na błędy - 

duplikację treści, niekompletne uzupełnienie informacji, czy pomyłki w opisach 

produktów.  

Jak zadbać o informacje 
produktowe?

Funkcjonalny system PIM to  narzędzie, które nie tylko usprawnia pracę, 
ale także ma znaczenie w kontekście  budowania pozytywnego 
doświadczenia zakupowego klientów, co wpływa na zwiększenie 
sprzedaży.
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Najważniejsze procesy w PIM
● Zarządzanie źródłami danych - czyli wszelkimi procesami importowymi.

● Proces tworzenia i uzdatniania danych (nazywany również wzbogacaniem) - to 

właśnie na tym etapie następuje tworzenie docelowej struktury i treści prezentacji 

produktów z naszej oferty. To tutaj zaangażowane są osoby odpowiedzialne za 

akceptację treści produktowych, oraz te, które produkty opisują (fotografowie, 

specjaliści ds. contentu). Następuje uzupełnienie danych, takich jak np. wymiary, 

kategoryzacja produktów, dodawanie tłumaczeń, zdjęć, łączenie produktów w 

różne zestawy, kolekcje.

● Proces dystrybucji do wybranych kanałów - przy dystrybucji treści do 

odpowiednich kanałów należy pamiętać o ich specyfice i kontekście zakupowym. 

Inne dane będą potrzebne do sklepu online, a zupełnie inne, jeśli myślimy o 

katalogu drukowanym, czy też marketplace typu Allegro, Amazon, Empik, etc.

Proces digitalizacji katalogu produktowego i zarządzania nim jest jednym z kluczowych 

procesów w cyfrowej transformacji. 
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Dlaczego warto? Zwrot 
z inwestycji w system PIM
W firmach rekomendujemy przeprowadzenie szybkiej analizy kosztów związanych z 

tworzeniem i digitalizacją katalogu produktowego. Jeżeli jesteśmy gotowi na sprzedaż 

wielokanałową, musimy być świadomi, że przy ręcznym wprowadzaniu danych 

produktowych do każdego kanału, czas poświęcony na ten proces znacznie się wydłuży.

Wykorzystanie systemu PIM daje duże oszczędności, ponieważ gromadzimy wszystkie 

dane w jednym miejscu, a następnie dystrybuujemy je do poszczególnych kanałów. 

Automatyzacja tego procesu pozwala uniknąć błędów w opisach produktowych. Również 

osoby, które do tej pory zajmowały się w firmie ręcznym uzupełnianiem danych, będą 

mogły skupić się na bardziej efektywnych działaniach. 

Warto przyjrzeć się temu, ile zajmuje ręczne uzupełnienie informacji produktowej dla 

każdego kanału, i jaką długofalową korzyść finansową może przynieść zautomatyzowanie 

tego procesu.

Liczba produktów Uzupełnienie ręczne 
dla pięciu kanałów PIM Oszczędność

1000 〜12000 zł (1000 WH) 〜6000 zł (500 WH) 〜6000 zł

10000 〜120000 (10000 WH) 〜60000 zł (5000 WH) 〜60000 zł

30000 〜360000 (30000 WH) 〜180000 zł (15000 WH) 〜180000 zł

Średni czas obsługi jednego produktu dla pojedynczego kanału to ok. 13-17 minut. 
Przyjmując koszt: 1 godzina pracy = 12 zł. 
Koszt obsługi: 1 produkt - 1 kanał ~ 3 zł.

PIM: średni czas obsługi jednego produktu to ok. 30 min.
Koszt obsługi: 1 produkt PIM ~ 6 zł.

https://bit.ly/39DQtbv


Sprawne uzupełnianie danych 
w Ergonode

Ergonode to system PIM typu open-source, który ułatwia i usprawnia 
zarządzanie informacją produktową w e-commerce. Jest to prosta 
i ergonomiczna platforma, umożliwiająca tworzenie, zarządzanie 
i dystrybucję informacji o produktach do wielu kanałów. 

W dobrych systemach PIM praca związana z uzupełnianiem danych przebiega szybko, 

sprawnie i jest znacznie efektywniejsza niż ręczne wpisywanie. Dodatkowo, karta 

produktu w PIM odzwierciedla kontekst sprzedażowy innych kanałów.  

Przykład template do uzupełniania karty produktowej dla jednego z produktów szwedzkiej 

marki Husse - producenta karmy dla psów. W Ergonode od razu widać jakiej wielkości 

zdjęcia zobaczą klienci podczas zakupów. 



Jedną z ważnych funkcji systemów PIM jest również zapanowanie nad przepływem 

pracy (ang. workflow). W procesie uzupełniania treści produktowych zazwyczaj 

zaangażowanych jest kilka osób. Są to m.in. content manager, który strukturyzuje i 

akceptuje treści, content writer odpowiedzialny za wpisywanie danych produktowych, 

może być też potrzebny tłumacz, który przepisuje treści na inne języki. W Ergonode każdy 

użytkownik za pomocą odpowiednich statusów określa poziom uzupełnienia treści. 

Dopiero w momencie, gdy skompletowane będą wszystkie potrzebne atrybuty, dany 

przedmiot będzie mógł zostać opublikowany na stronie. Unikamy tym samym ryzyka, że 

na witrynie sklepowej będą widniały przedmioty z niepełnym opisem. PIM ułatwia 

digitalizację katalogu produktów, a także pomaga efektywnie zarządzać pracą kilku osób. 

Tworzenie struktury danych
Jakie kroki należy podjąć przed rozpoczęciem opisywania produktów?

1. Poznaj klientów - na początek warto się zastanowić, do kogo kierujemy dany 

produkt. Najlepiej przygotować sobie opis kilku modelowych klientów (person), 

ich zwyczajów zakupowych czy stylu życia, żeby łatwiej określić kontekst, w 

którym zaprezentujemy asortyment.

2. Odkryj atrybuty - należy określić, jakie atrybuty będą wymagane do opisu danego 

przedmiotu.

3. Zagreguj wypracowane treści - następnie powinno się uszeregować dane, 

zaczynając od tych najbardziej istotnych.

4. Określ priorytety - po to, by zadbać o bezbłędne uzupełnienie treści.



Jesteś zmęczony ręcznym wprowadzaniem setek 
opisów produktowych? Skontaktuj się z nami. 
Przedstawimy Ci pierwszy polski open source PIM i 
pokażemy, jak dzięki systemowi do zarządzania 
informacją produktową możesz ulepszyć 
doświadczenia zakupowe Twoich klientów. 

Borys Skraba
Client Service Director, CEO

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

www.strix.net

http://www.strix.net

