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Koronawirus zmieni sposób 
kupowania produktów FMCG
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W marcu 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 i zamknięciem 
wielu sklepów stacjonarnych w Polsce, sprzedaż online 
produktów FMCG wzrosła w porównaniu z lutym 2020. 
Największy wzrost odnotowano w sprzedaży e-papierosów, 
detergentów domowych i produktów spożywczych.

Kryzys związany z epidemią koronawirusa spowodował, że konsumenci 
przerzucili się na robienie zakupów online. Kwarantanna, konieczność 
pozostania w domu oraz rządowe ograniczenie dotyczące przemiesz-
czania się wydłużyły czas, jaki spędzają w Internecie. To nie tylko 
sposób na zabicie nudy, ale przede wszystkim miejsce, gdzie zaopa-
trujemy się w dowolne produkty, unikając bezpośredniego kontaktu 
z innymi osobami.

Koronawirus może na stałe zmienić nawyki związane z kupowaniem 
produktów FMCG przez konsumentów. Jak ten trend może wyko-
rzystać producent FMCG? Co zrobić, aby jego produkty sprzedawały 
się dobrze również online? W tym poradniku poznasz 4 pomysły na 
wzmocnienie sprzedaży produktów FMCG w Internecie.

źródło wykresu: Statista.com

Wzrost sprzedaży internetowej FMCG w Polsce spowodowany COVID-19 
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Postaw na 
e-merchandising

1. 
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E-merchandising –  
merchandising to 
dziedzina podnosząca 
efektywność sprzedaży 
w sklepie internetowym 
łącząc w sobie elementy 
projektowania stron www, 
technik sprzedażowych, 
psychologii społecznej 
i wiedzy na temat 
percepcji konsumentów.

Każdemu producentowi FMCG, w przypadku klasycznej sprzedaży stacjo-
narnej, zależy na właściwej ekspozycji i prezentacji produktów na półkach, 
o co dbają jego przedstawiciele. Ich zadaniem jest również dopilnowanie, 
aby w sieciach sklepowych asortyment miał odpowiednie ceny promocyjne, 
wpływające na decyzje zakupowe klienta. Te same praktyki można z powo-
dzeniem zastosować w e-commerce. Mówimy wtedy o e-merchandisingu. 

W Internecie producentom przyświeca ten sam cel – pozyskanie większej 
liczby klientów oraz stałe zwiększanie sprzedaży. A zatem producent FMCG 
prowadzący swoją działalność w sklepie internetowym może i powinien zadbać 
o odpowiednią prezentację towarów, która wzbudzi zainteresowanie odbiorców 
i przełoży się na finalizację zakupu. Jak to zrobić w praktyce?

4

Jak wykorzystać potencjał e-commerce w czasach pandemii? Wskazówki dla producentów FMCGPoradnik

http://www.strix.net


Product Information Management System (PIM) – to 
skuteczne narzędzie, które umożliwia tworzenie, zarządzanie 
i udostępnianie spójnych i kompleksowych informacji 
o produktach we wszystkich kanałach sprzedaży.

ERP

Ceny

Identyfikacja

PIM

Atrybuty

Jednostki

Zdjęcia

Akcesoria

Tłumaczenia

Kategoryzacja

Import danych

Dystrybucja/eksport

Zarządzanie danymi
weryfikacja, kontrola, edycja, wyszukiwania

sklep on-line

mobile

SEO

katalogi

marketplace 
(Allegro)

 
Wzbogacanie danych

źródło wykresu: ergonode.com

Jak przygotować ekspozycję produktów online?

W ramach działań e-merchandisingowych szczególnie istotne są treści pro-
duktowe, czyli zdjęcia i opisy, które powinien dostarczyć producent. Może to 
zrobić na dwa sposoby: przekazać je do banków danych produktowych typu 
BrandBank albo zadbać o własne narzędzie ze zdjęciami produktów, opisami, 
prezentacją składu, przeznaczeniem produktu. Spora część producentów wdra-
ża w tym celu rozwiązania klasy PIM – system do zarządzania informacją 
produktową (Product Information Management System). Dzięki temu mogą 
w łatwy sposób udostępnić w wielu kanałach online (e-sklepy, marketplace 
i inne) profesjonalnie przygotowane opisy produktowe.

Jak działa PIM?

5

Jak wykorzystać potencjał e-commerce w czasach pandemii? Wskazówki dla producentów FMCGPoradnik

http://www.strix.net


WSKAZÓWKA

W pierwszej kolejności zadbaj o to, aby informacja o twoich produktach 
była poprawnie przygotowana i tym samym wsparła sprzedaż. Nie pozo-
stawiaj całej odpowiedzialności za opis i zdjęcia produktów na właścicielach 
wybranego sklepu internetowego. Ty lepiej przygotujesz zarówno informacje 
o swoich produktach, jak i zdjęcia, aby maksymalnie zachęcały klientów do 
zakupu.

WSKAZÓWKA

Zadbaj o to, żeby opis przedstawiał dokładnie wszystkie informacje z opako-
wania, np. alergeny i pozostałe szczegóły, które mogą mieć wpływ na sprzedaż 
produktu. Umieść informacje w banku treści produktowych lub uruchom system 
PIM w swojej organizacji, który pozwoli ci udostępniać i zarządzać informacją 
produktową w sprawny i efektywny sposób. Musisz pamiętać, że wyzwanie 
związane z robieniem zdjęć i opisów to bolączka niejednego e-sprzedawcy. 
Jeśli wyręczysz go z tego obowiązku, możesz mieć pewność, że dużo chętniej 
będzie oferować twoje produkty w swoim serwisie e-commerce.
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Maksymalna wygoda 
w zarządzaniu tysiącami 

produktów. 
Open source.

Prosty.
Ergonomiczny.

Wydajny.
PIM dla ludzi.

www.ergonode.com



Zadbaj o właściwą ekspozycję produktów online

Kolejnym aspektem e-merchandisingu jest bezpośrednia współpraca z wybra-
nymi e-sklepami w zakresie ekspozycji produktów i przygotowania specjalnych 
promocji. Warto zadbać o to, aby twoje produkty zaprezentowano np. na 
górze kategorii, w wyróżnionych miejscach, ale też, aby pojawiały się 
w wyszukiwarce. Tego typu współpraca bazuje często na warunkach handlo-
wych, czyli możliwość promocji produktów w sklepie internetowym wiąże się 
z benefitami lub specjalną polityką cenową dla sklepu.

Przykład wyróżnienia 
produktów producenta 
FMCG na stronie głównej 
e-sklepu Frisco.pl –  
takie sposób graficznej 
prezentacji oferty, 
to jedna z metod 
e-merchandisingu. 

 Baner graficzny z informacją o promocji na stronie 
głównej, widoczny zaraz po wejściu do e-sklepu.

 Informacje o promocji w formie pop-upu, czyli 
okna pojawiającego się po wejściu na stronę.

 Informacja o ograniczeniu czasowym wyprzedaży, 
by przyśpieszyć decyzję zakupową konsumenta 
(zwizualizowana np. za pomocą kalendarza czy zegara).

3 PROSTE POMYSŁY NA WYRÓŻNIENIE 
PRODUKTÓW W OFERCIE E-SKLEPU:

WSKAZÓWKA

Zidentyfikuj najważniejsze e-sklepy, które oferują twoje produkty. Przeanalizuj, jak wygląda ich 
ekspozycja w tych sklepach. Sprawdź, jak prezentują się w porównaniu z konkurencją. Następnie 
skontaktuj się ze sklepem i zbuduj relacje, by zadbać o odpowiednią widoczność produktów. 
Upewnij się, że twoje produkty są objęte odpowiednimi promocjami w e-sklepie.
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Zainwestuj 
w obecność 
w marketplace

2. 
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Jedną z dobrych praktyk jest również zatroszczenie się o to, aby produkty 
pojawiły się w marketplace typu Allegro czy Arena.  Możesz je tam udostępnić 
bezpośrednio na własnej stronie (np. w strefie marek) albo za pośrednictwem 
dystrybutorów. Ważne jest, żeby się tam znalazły. W obecnej chwili wielu klien-
tów decyduje się na zakup poprzez marketplace ze względu na duże zaufanie, 
jakim darzy tego typu platformy. Zadbaj o to, aby twoje produkty były dostępne 
u dystrybutorów, sprzedających np. na Allegro. W ten sposób masz duże szanse, 
że w koszyku konsumenta znajdą się twoje produkty. Ponadto marketplace umoż-
liwia bezpłatne wysyłki od konkretnej kwoty. Klient może być zainteresowany 
dodaniem i wrzuceniem do koszyka nawet niedrogich, niedużych produktów po 
to, by przekroczyć kwotę wymaganą do bezpłatnej wysyłki.

Jako producent masz także możliwość posiadania w marketplace własnego, 
oficjalnego sklepu np. w strefie marek. Część klientów decyduje się na zakup 
właśnie z takiego źródła, mając pewność, że są to produkty oryginalne, świeże, 
pochodzące z legalnej dystrybucji. Obsługą takiego sklepu możesz zająć się sam 
jako producent, a logistykę, czyli pakowanie i wysyłkę, może prowadzić w twoim 
imieniu jeden z dystrybutorów.

WSKAZÓWKA

Przeanalizuj marketplace typu Allegro. Zobacz, w jaki sposób są prezentowane 
tam twoje produkty, kto je sprzedaje i jak możesz wesprzeć tę sprzedaż. Sprawdź 
także dystrybutorów, którzy sprzedają podobne produkty, a nie oferują twojego 
asortymentu. Spróbuj nawiązać z nimi relację i przekonaj, żeby wzięli w dystrybucję 
również twój towar. Skontaktuj się z marketplace i poproś o analizę sprzedaży. 
Rozważ uruchomienie swojego sklepu w strefie marek.

Przykład sklepu 
producenta w strefie 
marek Allegro. 
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Zbuduj własny sklep 
e-commerce B2C
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Jeśli jesteś producentem, zastanów się koniecznie, czy nie stworzyć własnego 
sklepu internetowego. Dlaczego warto? Klienci będą kupować produkty typu 
FMCG przy okazji większych zakupów. W czasie obecnego kryzysu związanego 
z epidemią COVID-19, konsumenci często robią zakupy konkretnych produk-
tów lub konkretnych marek w większych ilościach. Dla klientów oryginalny 
sklep internetowy producenta jest gwarantem najwyższej jakości towaru, 
szczególnie gdy zamawiają go w dużej ilości. W dzisiejszych czasach może 
być to dosyć istotne.

Wskazówka

Posiadanie własnego sklepu internetowego wiąże się z wdrożeniem odpo-
wiedniej strategii sprzedaży. Dość często produkty FMCG mają niską cenę 
jednostkową, rzędu kilku złotych, klient nie zdecyduje się na jego pojedynczy 
zakup, ponieważ koszty wysyłki będą zbyt wysokie. Dlatego pomyśl nad stwo-
rzeniem unikatowych zestawów produktowych: produktów w specjalnych 
opakowaniach, na specjalną okazję lub dedykowanych zestawów różnych 
produktów ze swojej marki we własnym sklepie. To podniesie wartość 
koszyka, która przekona klienta do zakupu i pokrycia kosztów wysyłki. 
Warto pamiętać, że bezpośrednia sprzedaż do klienta końcowego, za pomocą 
własnego kanału online umożliwia budowania bazy klientów, gromadzenie od 
nich dodatkowych informacji oraz prowadzenia marketingu bezpośrednio do 
tej grupy. Spersonalizowane oferty to potężne narzędzie w walce o poten-
cjalnego klienta.

Przykład sklepu 
internetowego 
producenta kaw Nescafe 
Dolce Gusto, który 
oferuje tylko własne 
produkty oraz akcesoria 
do parzenia kawy. 
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Sprzedawaj 
sprawniej dla B2B
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Kolejną opcją sprzedaży w Internecie produktów FMCG jest posiadanie własnej 
platformy e-commerce dla B2B. Segment B2B oznacza często niewielkich 
odbiorców, którzy do tej pory kupowali twoje produkty w hurtowni lub 
sklepie typu cash & carry. Przygotowując dla nich dedykowaną platfor-
mę ze specjalną ofertą, zaprezentujesz korzyści wynikające z zakupu 
bezpośrednio od producenta. Kawiarnia, klub sportowy czy szkoła wydaje 
sporo na zakupy różnego rodzaju produktów w skali miesiąca. Nawiązując 
bezpośrednią współpracę, nawet z tak niewielkim podmiotem i dając mu na-
rzędzie do samodzielnego zamawiania, masz duże szanse, że dokona zakupu 
bezpośrednio od ciebie.

Korzystając z platformy online i wygodnej dostawy kuriera do swojego przed-
siębiorstwa, firma nie musi jechać do hurtowni lub sklepu. Duża liczba niewiel-
kich odbiorców może spowodować efekt skali. Ponadto kiedy skończy się 
kryzys, firmy te będą szukały sposobu na optymalizację oraz zminimalizowanie 
kosztów zakupu. 

Według Forrester Research 93% klientów B2B preferuje 
robić zakupy online niż bezpośrednio u handlowca.

ZALETY POSIADANIA WŁASNEGO  
KANAŁU B2B SKIEROWANEGO  
DO NIEWIELKICH ODBIORCÓW:

 docieranie dla nowych klientów i budowanie lojalności 

 bezpośredni kontakt z odbiorcami kanałami online

 możliwość przygotowywania w platformie 
e-commerce dedykowanych ofert

 możliwość wdrożenia specjalnych programów 
lojalnościowych lub zaawansowanego sposobu 
liczenia rabatu w zależności od wielkości obrotu.

WSKAZÓWKA

Jeśli zdecydujesz się w czasie kryzysu na inwestycję w platformę e-commerce dla B2B, 
zyskasz  ogromną przewagę konkurencyjną. Kiedy minie kwarantanna i nastąpi wzrost sprze-
daży, konkurencja będzie na etapie poszukiwania nowych sposobów i rozwiązań dotarcia do 
klientów biznesowych. Ty będziesz przygotowany, oferując klientom B2B nowoczesny kanał 
zamawiania i dostarczania produktów.
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Zainwestuj w B2B e-commerce

Z punktu widzenia producenta epidemia koronawirusa to najwyższa 
pora na uruchomienie systemu B2B e-commerce. Kryzys spowodowany  
COVID-19 wymusił na wielu pracownikach, którzy na co dzień zamawiali pro-
dukty lub półprodukty od dostawców, wykonanie tych samych operacji online 
bez bezpośredniego kontaktu. Dlatego warto właśnie w tym momencie zain-
westować w kompleksowe rozwiązania B2B.

WSKAZÓWKA

Kryzys, który zmusza ludzi do izolacji to idealny moment na promocję nowej 
platformy sprzedażowej dla B2B. Przewiduje się, że zmiany sposobu pracy 
– z modelu tradycyjnego na home office – zmienią nawyki zakupowe w B2B 
i klienci chętniej będą kupowali online. Jeżeli jako producent nie posiadasz 
systemu e-commerce, to jest to ostatni dzwonek na jego wdrożenie. Z po-
wodu epidemii koronawirusa coraz więcej klientów zwraca się w kierunku 
zakupów online. Przygotowanie systemu B2B e-commerce to w tej sytuacji 
nie tylko sposób na stworzenie nowego kanału dystrybucji, ale też jedyna 
szansa na sprzedaż.

Zaawansowana platforma pozwoli klientom B2B na łatwe zamawianie 
produktów online, przeglądanie stanów magazynowych czy 
realizowanie zamówień w ramach posiadanych kontraktów. 
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Producent kaw NESCAFÉ® 
Dolce Gusto® zwiększył 
lojalność klientów dzięki 
Magento Commerce

Case study

http://www.strix.net


O marce

NESCAFÉ® Dolce Gusto® to lider na polskim rynku producentów kawy w kap-
sułkach oraz kapsułkowych ekspresów ciśnieniowych. W Polsce działa od 
2008 roku.

Wyzwanie

NESCAFÉ® Dolce Gusto® poszukiwało partnera, który będzie ekspertem 
w zakresie obsługi platformy i znajomości technologii Magento oraz dobrze 
zrozumie strategię marki. Połączenie tych kompetencji pozwoliło nam na sku-
teczną realizację zadań zgodnie z wizją i polityką firmy.

Realizacja

Kluczowym kanałem sprzedaży wszystkich produktów i akcesoriów marki jest 
sklep dolce-gusto.pl. Klient szukał sposobu na łatwe przygotowanie i zarzą-
dzanie ofertami promocyjnymi, by stymulować konsumentów do zakupów. 
Idealnym rozwiązaniem okazały się reguły promocyjne, dostępne w systemie 
Magento Commerce. Reguły te pozwalają na podniesienie średniej wartości 
koszyka i zwiększenie zaangażowania użytkowników sklepu.

 UX design
 Kompleksowe zaprojektowanie wizualizacji materiałów i reguł 

promocyjnych w serwisie e-commerce.

 Reguły promocyjne
 Konfiguracja i testy reguł promocyjnych w Magento Commerce.

 Support
 Wsparcie producenta w rozwoju systemu e-commerce.

Rezultaty

Poprzez tworzenie odpowiednich scenariuszy promocji cenowych i sprzeda-
żowych w systemie Magento, marka NESCAFÉ® Dolce Gusto® przyciągnęła 
nowych klientów do sklepu internetowego, jak również zwiększyła lojalność 
obecnych, zachęcając ich do ponownych zakupów.

Elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta, szybkość reakcji 
i podejmowania decyzji oraz dogłębna znajomość systemu, która 
pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych funkcjonalności, 
determinują udaną współpracę. Strix wpisuje się w to idealnie.

Anna Kurowska  
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Marketing Manager w Nestlé
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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!

Magento 
Community 

Spirit

Award winner 
2018

Magento 
Shooting 

Star

Award finalist 
2017

Magento 
Imagine Excellence
Best-in-class omnichannel  

experience

Award finalist
2019

Borys Skraba 
Client Service Director, CEO

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

www.strix.net

90+
Doświadczonych 

pracowników

45+
Projektów na Magento 2

12
Lat doświadczenia 

we wdrażaniu projektów 
dla e-commerce

Jesteśmy partnerem 
wiodących platform 

e-commerce
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