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Nie ulega wątpliwości, że epidemia koronawirusa przemeblowała rynek meblarski. Po 

latach rozwoju i odnotowywania wzrostów rok 2020 okazuje się być czasem walki o 

przetrwanie. Zarówno firmy małe jak i duże posiadają przygotowane scenariusze na 

pewne kryzysowe sytuacje. Jednak obecnego stanu nikt nie był w stanie przewidzieć, a 

tym bardziej jego przyjścia z dnia na dzień i objęcia nim wszystkich rynków eksportowych. 

Każdy tydzień trwającej pandemii oznacza więc dla branży ogromne straty. Przed 

przyjściem pandemii szacowało się, że przychody branży meblarskiej w 2020 roku osiągną 

poziom około 52 mld złotych. Dzisiaj prognozujemy spadek produkcji sprzedanej w 

naszym sektorze o 35% – z 50,5 mld zł w 2019 r. do 33 mld zł w br. 

Producenci mebli powinni wziąć pod uwagę zmiany w zachowaniach zakupowych 

konsumentów, spowodowane pandemią. Na całym świecie — jak również w Polsce — 

widoczny jest wzrost zainteresowania e-commerce. Kupujący coraz chętniej sięgają po 

zakupy online i jest to szansa dla producentów mebli, by wzmocnić swoją obecność w 

kanałach online lub też w ogóle zacząć sprzedawać w Internecie. 

Dlatego też postanowiliśmy objąć patronatem poradnik „Szybki start e-commerce w 

branży meblarskiej”, by przybliżyć tematykę e-commerce członkom Ogólnopolskiej Izby 

Gospodarczej Producentów Mebli, jak i całej branży meblarskiej. Szczególnie w dobie 

kryzysu codziennie powstają kolejne, poważne problemy, do których rozwiązania firmy nie 

są przygotowane, a przy wsparciu organizacji branżowych jest to możliwe. Od zawsze 

jedność i solidarność dawała poczucie wsparcia i większego bezpieczeństwa. Dlatego też 

wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z Biurem 

Izby.



Kryzys w branży meblarskiej

W połowie marca 2020 dla wielu branż - między innymi dla branży meblowej - nastąpił 

kryzys związany z epidemią koronawirusa. W ciągu niemal tygodnia sytuacja 

przedsiębiorców zmieniła się diametralnie - zamknięto sklepy stacjonarne, galerie 

handlowe, a co za tym idzie salony meblowe straciły możliwość sprzedaży. Zaledwie w 

kilka dni najwięksi gracze na rynku mebli musieli wstrzymać  produkcję. 

Już po 10 dniach od rozpoczęcia się kryzysu, pojawiły się pierwsze szacunki dotyczące 

spadku obrotów w branży meblarskiej. Szacuje się, że spadek obrotów branży 

meblarskiej w 2020 roku wyniesie w wariancie optymistycznym 17 miliardów złotych, 

czyli 35%. Natomiast zwolnienia zapowiedziane w branży meblarskiej sięgną nawet 40 

tysięcy etatów.

Producenci mebli stanęli więc przed wyzwaniem: jak sprzedawać, gdy klienci nie mogą 

odwiedzić sklepów stacjonarnych i ograniczają wizyty w miejscach publicznych?
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Wizja zakupów 
w niedalekiej przyszłości

Warto przyjrzeć się badaniom przeprowadzonym przez TNS Kantar i Comarch w 2017 roku, 

które omawiały trendy zakupowe w retail i wskazywały na to, jak będzie wyglądała 

sprzedaż w 2030 roku. Na pytanie: Jak wyobrażasz sobie zakupy w 2030 roku? - 

uczestnicy badania stwierdzili m.in., że sklepy w większości będą oferować klientom 

usługi cyfrowe, czyli możliwość zakupu online, a płatności tradycyjne zastąpią płatności 

elektroniczne oraz mobilne. Ankietowani uważali też, że będzie zdecydowanie mniej 

sklepów stacjonarnych, a sprzedawców zastąpią wirtualni doradcy zakupowi. 

4

Źródło: Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w roku 2030 - badanie przeprowadzone przez TNS 
Kantar i Comarch - 2017



W związku z kryzysem spowodowanym COVID-19 można powiedzieć, że rok 2030 wydarzył 

się już w 2020 roku - branża meblarska musi wdrożyć możliwość kupowania online, aby 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości i trafić do klientów, którzy coraz częściej 

korzystają z zakupów przez Internet.
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Zakupy online vs offline

Meble i wystrój wnętrz

W 2017 roku zapytano również polskich konsumentów o to, w jakim stopniu będą kupowali 

w przyszłości online, a w jakim offline. Prawie 40% ankietowanych stwierdziło, że będzie 

kupować produkty z kategorii Meble i wystrój wnętrz w kanale online. Jedynie 23% z 

przebadanych osób deklarowało, że pozostanie przy robieniu zakupów w sklepach 

stacjonarnych.

Źródło: Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w roku 2030 - badanie przeprowadzone przez TNS 
Kantar i Comarch - 2017

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa przyspieszyła zmiany w zachowaniach 

zakupowych - konsumenci coraz chętniej robią zakupy w Internecie.



Jakie czynniki wpływają na zakup w branży meblarskiej? W jaki sposób podejmują decyzje 

konsumenci, kupujący meble i produkty z kategorii wystroju wnętrz? Dla prawie 40% 

konsumentów ważna jest możliwość obejrzenia i przetestowania produktu. Do 

istotnych czynników należy też możliwość dokonania zakupu o dowolnej porze dnia i nocy, 

elastyczna polityka zwrotów, spersonalizowane działania promocyjne oraz kompetentna 

obsługa. 
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Czynniki wpływające na zakup - 
meble i wystrój wnętrz

Możliwość obejrzenia, przetestowania i zakupu produktu od razu

Możliwość dokonania zakupu o dowolnej porze dnia i nocy

Elastyczna polityka zwrotów

Spersonalizowane działania promocyjne i sprzedażowe

37%

24%

23%

22%

Kompetentna obsługa zorientowana na klienta 22%

Źródło: Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w roku 2030 - badanie 
przeprowadzone przez TNS Kantar i Comarch - 2017

Z tych wyników można wysnuć wniosek, że kupujący online oczekują od sprzedawców 

dobrze przygotowanych treści produktowych, które pokazują jakość, solidność 

wykonania, czy też łatwość montażu. Dzięki bogatej informacji produktowej klient, mimo 

braku możliwości obejrzenia na żywo produktu, odniesie wrażenie, że wie o nim 

dostatecznie dużo, by zdecydować się na zakup. 

Kolejnym elementem ważnym z perspektywy branży meblowej jest zapewnienie klientom 

jak najłatwiejszego przejścia przez proces zakupowy. 



Wyzwania przy wdrażaniu 
sprzedaży online

Pierwszym wyzwaniem dla branży meblarskiej jest doprowadzenie do sprawnego 

zarządzania procesem cyfryzacji katalogu produktowego. 

Klient kupujący meble w Internecie, musi mieć dostęp do pełnej informacji o produkcie, 

aby podjąć decyzję o zakupie. Taka informacja produktowa powinna prezentować 

wszystkie najważniejsze aspekty danego mebla, zarówno te wizualne, jak i techniczne. 

Wszystko po to, by klient, który nie może dotknąć i obejrzeć produktu na żywo, mógł w 

prosty sposób zapoznać się z jego charakterystyką i na tej podstawie dokonać zakupu. 

W jaki sposób rozwiać wszystkie wątpliwości potencjalnego klienta, który trafi do sklepu 

internetowego z meblami? Będzie to możliwe właśnie poprzez prezentowanie pełnej i 

bogatej informacji produktowej. Przy dużej liczbie asortymentu, proces tworzenia i 

dystrybucji danych, może być wyzwaniem. Dlatego dobrą praktyką będzie przeniesienie 

tego procesu do narzędzia, jakim jest system do zarządzania informacją produktową 

PIM (Product Information Management System). 
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Elementy informacji 
produktowej

● Informacje sprzedażowe: cena regularna, cena promocyjna, SKU, dostępność, 
opcje dostawy.

● Dane fizyczne: materiał, kolor, inne cechy charakterystyczne produktu.
● Informacje marketingowe: zdjęcia, wideo, wizualizacje, opisy. 

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.



Jak Magento wspiera sprzedaż 
online mebli i artykułów 
do wystroju wnętrz?

Magento Open Source to jedno z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie 

sprzedaży B2C na świecie. To elastyczne, stabilne i bezpieczne narzędzie, z 

wbudowanymi dziesiątkami funkcji, które zostało wysoko ocenione w międzynarodowych 

rankingach wiodących platform B2C. Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach 

wdrożenia Magento dla wielu klientów oraz mając na uwadze potrzeby branży meblarskiej, 

przygotowaliśmy zestaw funkcji Magento, które wspierają sprawne uruchomienie procesu 

sprzedaży w kanale online. 
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Rozbudowane możliwości 
sprzedaży
Elastyczna architektura Magento umożliwia sprzedaż na wielu rynkach, w wielu walutach, 

językach i systemach podatkowych. Jednocześnie zapewnia zaawansowane zarządzanie 

stronami i produktami w wielu sklepach oraz zarządzanie wieloma magazynami. A to 

wszystko z poziomu jednego panelu.
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Przykład: Jeśli sprzedajemy na rynku polskim i niemieckim, możemy 
stworzyć dwie wersje językowe tego samego sklepu, które będę miały 
inne treści i kategorie produktów w zależności od potrzeb danego 
rynku. Wszystko to obsłużymy z jednego panelu. 



Wielomagazynowość 
z Magento Inventory
Magento Inventory to narzędzie Magento, które umożliwia zarządzanie zapasami w 

wielu lokalizacjach, tak aby handlowcy mogli właściwie odzwierciedlić swoje zapasy 

fizyczne bez konieczności korzystania z dodatkowych rozszerzeń. Ponadto dzięki temu 

rozwiązaniu handlowcy mogą kształtować politykę sprzedaży w oparciu o wiele 

magazynów, np. w sytuacji gdy zamówione produkty znajdują się w różnych lokalizacjach 

magazynowych. 
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Przykład: Sklep internetowy z Polski ma partnerów dostawczych we 
Francji i na Ukrainie. Dodatkowo ma strony internetowe w 3 językach: 
polskim (PL), francuskim (FR), rosyjskim  (RU). Sklep polski i francuski 
może sprzedawać meble z zapasów dostępnych u partnera 
realizującego zamówienia we Francji. Natomiast ukraiński sklep może 
sprzedawać zarówno zapasy dostępne u partnera realizującego 
zamówienia we Francji, jak i zapasy dostępne na Ukrainie. Jest to 
możliwe bez komplikacji właśnie dzięki Magento Inventory.



Klienci, kupujący online podczas procesu zakupowego przywiązują 
szczególną uwagę do porównywania, analizowania, poszukiwania 
informacji z różnych źródeł. Dlatego ważne jest, aby dostarczać im dane 
produktowe w jak najbardziej klarownej formie. Chodzi zarówno o jakość 
tych danych, jak i ich ustrukturyzowanie, dobre zaprezentowanie oraz 
spójność na przestrzeni całego katalogu produktów.

Elastyczny import produktów

Magento wychodzi naprzeciw tym potrzebom i umożliwia import wszystkich typów 

danych produktowych na wiele sposobów - z systemu ERP, plików xml. czy csv. Możemy 

importować zarówno dane tekstowe, jak i graficzne - wszystko zależy od naszych potrzeb 

biznesowych. Magento pozwala na przechowywanie skomplikowanej i rozbudowanej 

struktury danych  produktowych i system ten może być wykorzystywany jako  swego 

rodzaju mikro PIM. Warto również podkreślić, że dzięki dużej elastyczności integracja 

Magento z innymi systemami danych, przebiega bardzo sprawnie. Tak pod kątem 

wykorzystywania modułów, jak również systemów PIM, ERP, czy innych dedykowanych 

rozwiązań.

12



Obsługa wielu typów produktów

Platforma Magento umożliwia zarządzanie asortymentem poprzez kilka typów 
produktów. Z punktu widzenia branży meblarskiej warto wziąć pod uwagę produkty: 

proste, grupowe, konfigurowalne, pakietowe oraz wirtualne. Od tego, jak sprawnie 

będziemy zarządzać informacją produktową, zależy skuteczność sprzedaży w Internecie.
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Prosty Konfigurowalny Grupowy Pakietowy Wirtualny

Reprezentacja 
fizycznego produktu, 
który posiada 
pojedynczą
unikalną jednostkę 
magazynową SKU 
(Stock Keeping Unit), 
np. krzesło, które nie 
ma żadnych 
wariantów. 

Produkty
konfigurowalne 
wyglądają jak zwykłe 
produkty proste z
możliwością wyboru 
licznych opcji 
dodatkowych dla 
wybranych
wariacji, np. kilka 
wariantów 
kolorystycznych 
sofy. 

Ten typ produktów 
pozwala grupować w 
zestaw różne produkty 
proste, klient może 
kupić wariacje 
jednego produktu - np. 
ramki na zdjęcia o 
różnych rozmiarach. 

Pozwala klientowi 
zbudować własny 
produkt z 
dostępnych opcji 
asortymentowych 
(produktów 
prostych), np. do 
łóżka klient może 
dobrać materac.

Produkty wirtualne 
nie są produktami 
fizycznymi, mogą to 
być np. vouchery 
lub karty 
podarunkowe. 

Typy produktów w Magento



Rozbudowane zarządzanie 
promocjami
Bardzo ważną funkcją z punktu widzenia każdego każdego prowadzącego sklep 

internetowy są promocje. W Magento mamy ogromny wybór opcji promocyjnych, które 

dzielimy na promocje katalogowe i promocje koszykowe. Promocji katalogowe to takie, 

które są widoczne na karcie kategorii, np. jeżeli ustawimy promocje na sofę minus 20% - 

to promocja będzie widoczna w kategorii “sofy”. Promocje możemy dowolnie 

modyfikować i przypisywać do konkretnych grup klientów. 

Promocje koszykowe są to promocje, uruchamiane na poziomie koszyka. Kiedy klient ma 

dodany produkt do koszyka i znajduje się  na karcie koszyka, wówczas możemy mu 

wyświetlić promocję koszykową, np. minus 10% przy zakupie mebli powyżej 1000 zł.  

Możemy również generować kody rabatowe i rozsyłać je do klientów - indywidualnie lub 

grupowo. Wszystko zależy od tego, czego nasz biznes potrzebuje.
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Magento 2 wspiera zarządzania 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,
● wishlista produktów.



Łatwy eksport do marketplace
Z punktu widzenia branży meblarskiej sprzedaż na Allegro czy Ceneo jest bardzo ważne. 

Magento umożliwia eksportowanie informacji produktowych do marketplace, 

porównywarek cenowych, czy też serwisów z programami afiliacyjnymi. Dzięki temu 

przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób rozszerzać swoje działania sprzedażowe o nowe 

kanały i docierać do klientów w miejscach, w których dokonują oni zakupów online. 
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Czy wiesz, że Allegro znalazło się w gronie najpopularniejszych 
marketplace na świecie (źródło: Statista). W każdym miesiącu Allegro 
odwiedza ponad 200 mln użytkowników, a kategoria Dom i ogród jest 
jedną z najbardziej popularnych w całym serwisie. Obecność w Allegro 
oraz w innych serwisach typu marketplace to ogromna szansa na 
sprzedaż dla branży meblarskiej. 



Szeroki wachlarz integracji
Niezależnie od tego, czy myślimy o sprzedaży krajowej, czy zagranicznej, Magento oferuje 

imponujący wachlarz gotowych integracji. Patrząc na rynek polski system udostępnia 

gotowe moduły do integracji z operatorami płatności, kurierami, czy też z narzędziami 

marketingowymi, itp.
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Case study 
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Click & collect

Realizacja modelu sprzedaży click & 
collect, który uwzględnia różnice w cenach 
zależnie od lokalizacji.

System do wysyłki towarów

Uruchomienie pełnego modelu e-commerce 
z możliwością dostawy produktów o różnym 
gabarycie w całej Polsce.

Obsługa wielu magazynów

System zapewnia wysoką wydajność przy 
dużej liczbie magazynów z dziesiątkami 
tysięcy produktów.

Sprzedaż z Magento
Przygotowanie kompleksowego projektu 
sklepu oraz wdrożenie, rozwój i utrzymanie 
systemu e-commerce.

Castorama
Platforma e-commerce z zaawansowanymi 
opcjami wysyłki
Castorama Polska jest liderem w kategorii Home Improvement. Przed uruchomieniem 

nowej platformy strona internetowa Castoramy działała na prostym systemie CMS, co nie 

pozwalało na robienie zakupów online. Dlatego też głównym celem projektu była zmiana 

funkcji systemu z informacyjnej na sprzedażową. Pomogliśmy również naszemu klientowi 

odpowiedzieć na potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej oczekują od sklepów 

internetowych możliwości wyboru różnych form dostawy - szczególnie click & collect, 

czyli „zamów online i odbierz w sklepie”.



Grupa Meblowa Szynaka to wielopokoleniowa firma rodzinna, działająca w kilkudziesięciu 

krajach na świecie. W jej skład wchodzi Szynaka Meble - największy polski producent 

mebli skrzyniowych. Dla klienta wdrożyliśmy serwis e-commerce na Magento na rynek 

polski oraz zaprojektowaliśmy nową identyfikację wizualną sklepu internetowego.
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Sprawne zarządzanie salonami

System zarządzania salonami pozwala na 

tworzenie stron salonów według określonego 

szablonu, dodawanie i ukrywanie wybranych 

treści, wyświetlanie galerii zdjęć, regulaminu i 

innych plików do pobrania. Określić można 

również typ salonu i jego lokalizację na mapie. 

Każdy salon może mieć własne konto w panelu 

administracyjnym, pozwalające na zarządzanie 

przepływem zamówień.

Łatwe dodawanie treści produktowych

Prosty i łatwy w obsłudze system do budowy i zarządzania stronami statycznymi był 

jednym z wyzwań projektu. Na potrzeby projektu opracowaliśmy autorskie 

rozwiązanie,rozszerzające standardową funkcjonalność CMS Magento. Nasze narzędzie  

cechuje się prostym interfejsem, nie generuje zbędnego kodu i pozwala na wstawianie 

treści przez edytor WYSIWYG, widgetów Magento, własnego kodu HTML i klas CSS. 

Szynaka Meble
Sklep w nowej odsłonie
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Magento 2

Kompleksowy projekt i wdrożenie systemu 
B2C opartego o platformę Magento 2.

Integracje

Integracja z systemami Comarch XL, PIM oraz 
platformą płatności Blue Media.

Listy zakupowe

Przygotowanie od podstaw unikalnych 
rozwiązań do list zakupowych.

Unikalne funkcje

Rozszerzenie natywnych funkcji Magento i 
dostosowanie ich do potrzeb klientów w 
branży oświetleniowej.

Iluve
E-commerce w 4 miesiące

Iluve.com to sklep internetowy i jednocześnie start-up oferujący lampy i oświetlenie 

wiodących producentów.  Katalog  produktów w tym sklepie liczy ponad 13 000 pozycji. 

Proces wdrożenia obejmował w pierwszej kolejności analizę asortymentową, pozwalającą 

dostosować gotowy projekt dopasowany do potrzeb klienta z uwzględnieniem zarówno 

specyfiki produktów, jak również sposobu działania systemu Magento 2.



Strix 
Falcon

B2B Magento
Accelerator 

Strix 
Swift

B2C Magento
Accelerator 

czas wdrożenia: 
od 4 do 8 tygodni

predefiniowane 
integracje i rozwiązania

Magento Commerce

czas wdrożenia: 
od 2 tygodni

predefiniowane 
integracje i wdrożenia

Magento Open-Source



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

Borys Skraba
Client Service Director, CEO
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http://www.strix.net


Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jest 
największą, niezależną organizacją zrzeszającą i integrującą 
producentów mebli oraz firmy z jej otoczenia w Polsce. 
Powstała w 1996 roku i od początku swojego istnienia ma 
głównie na celu integrację polskiej branży meblarskiej oraz 
jej promocję w kraju, jak i za granicą. OIGPM w sposób 
profesjonalny reprezentuje sektor meblarski przed 
instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz podmiotami, 
które chciałyby nawiązać współpracę z naszą branżą.

Patronat

http://oigpm.org.pl/

