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E-commerce  
za granicą, czyli  
szanse polskiego  
cross-border



Szanowni Państwo,

Kluczowe procesy handlu elektronicznego, mimo wywierania kolosalnego wpływu na 
zwykłe, codzienne życie niemal każdego współczesnego konsumenta, pozostają dla 
szerokiej publiczności, nawet dla doświadczonych osób ze środowisk biznesowych, 
wciąż owiane mgłami niedomówień i ogólnego niezrozumienia.

Dlaczego pozwalam sobie o tym mówić? Strix jest agencją e-commerce i środowiskiem 
twórczym, które od ponad 13 lat aktywnie pomaga kreować rozwiązania dla jednych 
z najpopularniejszych sklepów internetowych w krajach Europy Centralnej. Mamy 
poczucie, że w naszej części świata - współtworzymy i częściowo mamy wpływ na świat 
handlu elektronicznego. W tym roku zdecydowaliśmy się na duży krok, wprowadzając 
do grupy Strix holenderskie ShopWorks. Współtworzymy teraz ogólnoeuropejską 
agencję, zatrudniającą ponad 160 ekspertów, aktywnie rozwiązujących problemy
biznesowe naszych partnerów.

Chcemy przybliżać świat e-commerce i mówić o nim w przystępny, czytelny sposób.

Dlatego, z olbrzymią ciekawością Państwa reakcji i z chęcią otwarcia dyskusji 
o ekspansji sprzedaży polskich firm na rynki zagraniczne, publikujemy pierwszą - 
i mam gorącą nadzieję, że nie ostatnią - edycję tego Raportu Strix. Przed Państwem 
„E-commerce za granicą, czyli szanse polskiego cross-border”.

W sierpniu 2022 zapytaliśmy ponad czterdziestu e-commerce managerów z polskich 
firm zajmujących się sprzedażą online o to, czy - i w jaki sposób - w ostatnich 12 
miesiącach otwierali sprzedaż na nowych rynkach.

Już pobieżne spojrzenie na wyniki naszego badania daje wiele do myślenia o drodze, 
jaką ma do przebycia nasza gospodarka. 

Ubolewam, że w Polsce funkcjonujemy niejako w pewnej edukacyjnej próżni, jeśli chodzi 
o organizację transgranicznej sprzedaży online. Próżno szukać systemowego podejścia 

Borys 
Skraba
prezes zarządu Strix
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do edukowania przyszłych marketerów, jak kompleksowo organizować procesy takiej 
sprzedaży. Mając możliwość aktywnego działania na rynku holenderskim, widzę jak 
bardzo domyślnym rozwiązaniem w Europie Zachodniej jest konstruowanie procesów 
handlu międzynarodowego, właściwie już na etapie projektowania e-sklepów.
 
Na tym tle uderzająca jest specyfika polskiego rynku, który - w naszym odczuciu 
- w zbyt dużej mierze nacechowany jest niskim przepływem wiedzy. Know-how 
kumulowane jest głęboko w strukturach polskich firm, nieufnie chronione przed 
wzrokiem konkurencji. Konkurencji rynkowej, która w Polsce nierzadko postrzegana 
jest nie jako motywator w pogoni za doskonałością organizacyjną i innowacją, a jako 
zaciekły wróg i śmiertelny rywal. 

Na braku dzielenia się wiedzą traci cały rynek, w szczególności w obliczu lichej 
strukturalnie edukacji specjalistycznej w obszarze organizacji e-commerce.

Wobec tej atmosfery krótkowzrocznej, źle pojętej poufności i wobec marnej jakości 
programów nauczania, szczególnie istotna jest rola takich podmiotów jak agencje 
e-commerce. To my powinniśmy szerzyć świadomość nt. realnych wyzwań, przed 
jakimi stawać muszą ludzie biznesu, poszukujący ścieżek ekspansji.
 
Jak wynika choćby z niniejszego badania, którego wynikami dzielimy się w tym raporcie 
- brak dostępności do wiedzy o sprawdzonych rozwiązaniach marketingowych, trudna 
dostępność business intelligence, to jedne z największych barier stojących na drodze 
szybszej ekspansji na rynkach zagranicznych.

Chcemy rynek e-commerce badać regularnie i mamy nadzieję, że po lekturze naszego 
pierwszego raportu zechcecie Państwo skonfrontować się z jego tezami. Zachęcamy 
do dyskusji, do rozmów, wręcz do kwestionowania naszych odkryć. Na takiej twórczej 
dyskusji zyskamy wszyscy.

W polskim cross-border jest wielki potencjał, ale to od nas wszystkich zależy, w jakim 
stopniu z niego skorzystamy. 

Zapraszam do lektury!

Borys Skraba, 
prezes zarządu Strix
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Przeprowadziliśmy ankiety w ponad czterdziestu polskich firmach prowadzących 
sprzedaż online, pytając o ich doświadczenia z transgranicznym handlem 
elektronicznym.

Zapytaliśmy o różne aspekty rozwoju cross-border w Polsce i rozpoczynania 
sprzedaży internetowej za granicą w ostatnich 12 miesiącach. 

Z analizy danych powstaje obraz potencjału rozwojowego polskich firm, ale również 
panoramy wyzwań i problemów, przed którymi stają przedsiębiorcy jesienią 2022. 

W naszej grupie ankietowanych znaleźli się e-commerce managerowie z firm 
z dominującym polskim kapitałem bądź zarejestrowanych i prowadzących działalność 
na terenie RP. 

Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI, w sierpniu 2022. 
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12 wniosków z badania

1. Większość sklepów e-commerce sprzedaje za granicą

2. Doświadczenie w sprzedaży jest bezcenne przy rozwoju  
cross-border

3. Logistyka problemem praktyków (straszą też koszty zwrotów)

4. Firmy chcą działać, ale...nie wiedzą jak

5. Problemy z IT/e-commerce to główny hamulec rozwoju

6. Finanse nie są problemem? A zatem co jest?

7. Brak wiedzy i doświadczenia marketingowego sporym wyzwaniem

8. Doświadczeni mówią: ,,Logistyka, głupcze!”. Niedoświadczeni: 
,,Ogranicza nas budżet!”

9. Sprecyzowane problemy doświadczonych graczy

10. Customer experience kosztuje...

11. Dlaczego co piąty e-commerce wątpi w swój produkt?

12. Jest potencjał, ale trzeba zdecydowanych działań. Teraz! 
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1. Większość sklepów e-commerce 
sprzedaje za granicą

Badanie potwierdziło, że w 2022 polski biznes e-commerce wyraźnie widzi potencjał 
w rozwoju cross-border: 51% ankietowanych uruchomiło w minionych 12 miesiącach 
sprzedaż na innych rynkach niż polski. 

Między rokiem 2017 a 2021, liczba sklepów internetowych wzrosła… ponad trzykrotnie 
(sklepy internetowe rozumie się tutaj jako przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż 
elektroniczną - liczba tychże urosła z poziomu 14 476* w roku 2017 do ponad 52 300** 
pod koniec roku 2021).  

Oczywistym katalizatorem drastycznie zwiększającym tę dynamikę była pandemia 
COVID-19. Z jednej strony, w wielu firmach popyt na zakupy online i lockdowny 
wymusiły podejmowanie szybkich decyzji o inwestycji w nowy obszar. Z drugiej 
strony - szaleńcze tempo wdrożeń niejednokrotnie obnażyło słabości procesowe 
i nieprzygotowanie strukturalne do skutecznego skalowania sprzedaży internetowej 
i osiągania oczekiwanych efektów biznesowych. 

Według naszych badań, w ostatnich 12 miesiącach wyraźnie zarysował się trend: 
kto miał doświadczenie w otwieraniu nowych rynków i sprzedaży cross-border - 
kontynuował tę strategię. Kto takiego doświadczenia nie miał - nie ryzykował rozwoju 
w ostatnich miesiącach. 

Polski e-e-commerce widzi potencjał rozwoju 
cross-border. Ponad 50% ankietowanych firm 
otworzyło w minionym roku sprzedaż za granicą.

* wg raportu PwC „Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw”, 2019

**wg badania wywiadowni Dun&Bradstreet dla dziennika “Parkiet”, grudzień 2021

51,2%
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2. Doświadczenie w sprzedaży jest 
bezcenne przy rozwoju cross-border

Znacznie prostsze jest uruchamianie procesów cross-border dla organizacji, które już 
mają w tym doświadczenie - 80% firm, które w minionym roku uruchomiło sprzedaż 
do innych krajów było już wcześniej obecnych na co najmniej 5 rynkach; tylko 10% 
polskich firm sprzedających online do co najmniej 5 krajów nie otworzyło nowego 
rynku w ostatnich 12 miesiącach.

Tylko 10% polskich firm sprzedających online do 
co najmniej 5 krajów nie otworzyło nowego rynku 
w ostatnich 12 miesiącach.

10%

W ilu krajach poza Polską 
prowadzicie aktualnie 

sprzedaż online? 10% 
póki co - w 1

10% 
między 2 a 4

25% 
nie więcej niż 10

55% 
między 5 a 9
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3. Logistyka problemem praktyków 
(straszą też koszty zwrotów)

Firmy, które zdecydowały się uruchomić sprzedaż na nowych rynkach wskazują 
znacząco różne problemy utrudniające szybszy rozwój sprzedaży zagranicznej, niż 
te firmy, które takiej ekspansji nie dokonały.

Aż 59% firm, które uruchomiły cross-border wskazuje na trudności z organizacją 
logistyki jako kluczowy problem hamujący szybszy rozwój.

Ten sam powód - czyli logistykę - jako największy problem wskazuje tylko 38% firm, 
które nie uruchomiły nowych rynków.

Firmy, które uruchomiły crossborder w ostatnich 12 m-cach jako największe problemy 
logistyczne wskazują:
• wysokie koszty obsługi zwrotów (38%)
• ex aequo plasowały się problemy z obsługą magazynów i kadrą (27%) 

oraz wysokie koszty obsługi wysyłek zagranicznych (27%)

Logistyka jest problemem sprawiającym wiele 
trudości nawet praktykom.

59%
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3. Logistyka problemem praktyków 
(straszą też koszty zwrotów)

Firmy, które otworzyły nowe rynki w ostatnich 12 miesiącach

Trudności  
z organizacją logistyki

Trudności w zatrudnieniu 
kadry znającej dany rynek

Niepewność rynkowa  
(lokalnie i globalnie)

Brak odpowiedniego
zabezpieczenia
finansowego

Za mało biznesowej  
wiedzy o rynku

Zbyt długi
spodziewany czas
na zwrot z inwestycji

Za mało doświadczenia
w działaniach marketingowych  
na innych rynkach

Inne

59,1%

22,7%

36,4%

13,6%

36,4%

22,7%

27,3%

9%
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3. Logistyka problemem praktyków 
(straszą też koszty zwrotów)

Bazując na Waszych 
doświadczeniach, jaki jest 

największy problem logistyczny
w sprzedaży za granicą?

27,3% 
wysokie koszty 
obsługi wysyłek 
zagranicznych

4,5% 
znalezienie dostawcy 
na danym rynku

36,4% 
wysokie koszty 

obsługi zwrotów

27,3% 
obsługa magazynów 
(lokale, kadra)

4,5% 
utrudnione zwroty
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4. Firmy chcą działać, ale... 
nie wiedzą jak

Firmy, które NIE uruchomiły nowych rynków, jako główną przyczynę stojącą na 
drodze rozwoju wskazują brak wystarczającej wiedzy biznesowej (nt. trendów / 
konkurencji / zachowań konsumenckich, mediów, itp.) o potencjalnych rynkach - to 
główny problem dla połowy z nich (50%). 

Brak wiedzy biznesowej hamuje przed 
otwieraniem nowych rynków.

50%

Które czynniki hamują Was przed uruchamianiem kolejnych rynków?

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

9,5%

9,5%

14,3%

23,8%

23,8%

33,3%

38,1%

38,1%

Nic nas nie hamuje

Mamy typowo polski asortyment

Jesteśmy polskim przedstawicielem

Jesteśmy w trakcie cross-border

Brak odpowiedniej technologii

Długi czas na zwrot z inwestycji

Brak zaplecza finansowego

Trudności kadrowe

Niepewność rynkowa

Strategia nie przewiduje cross-border

Małe doświadczenie

Brak wiedzy dot. rynku

Organizacja logistyki
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5. Problemy z IT/e-commerce  
to główny hamulec rozwoju

Co ciekawe - zarówno firmy, które aktywnie otwierały nowe rynki, jak i te, które 
w ostatnich 12 miesiącach tego nie robiły - wskazują, że ich rozwój hamują… problemy 
z wdrożeniami IT/e-commerce. 

Ten powód wskazało jako najważniejszy aż 37% ankietowanych. 

Firmy, które nie otworzyły nowych rynków w ostatnim roku deklarują, że w Polsce 
oprócz problemów z wdrożeniami IT angażują ich problemy ze źródłami finansowania 
rozwoju (14% ankietowanych) - atomiast wśród firm, które uruchomiły cross-border 
ani jedna nie wskazała na problem ze źródłami finansowania.

Firmy, które nie uruchomiły sprzedaży cross-border (przypomnijmy, że wśród nich aż 
71,4% jest obecna tylko na rynku polskim) relatywnie mało problemów dostrzegają 
w logistyce (jedynie 14% ankietowanych - co można co można tłumaczyć względnie 
niewielką skalą działania).

Problemy z wdrożeniami e-commerce 
przeszkodą w cross-border.

37%
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5. Problemy z IT/e-commerce  
to główny hamulec rozwoju

Firmy, które uruchomiły sprzedaż cross-border

Firmy, które nie uruchomiły sprzedaży cross-border

Który obszar biznesowy 
najbardziej angażuje Was na 

ten moment na rynku polskim 
(i odciąga uwagę od szybszego 

rozwoju cross-border)?

22,7% 
pozyskanie źródła 
finansowania

4,5% 
duża niestabilność 
regulacji prawnych  
i raportowych

36,4% 
problemy  
z wdrożeniami IT

18,2% 
żadne z powyższych

18,2% 
obawy o konkurencyjność

Który obszar biznesowy 
najbardziej angażuje Was na 

ten moment na rynku polskim 
(i odciąga uwagę od szybszego 

rozwoju cross-border)?

14,3% 
duża niestabilność regulacji
prawnych i raportowych 

14,2% 
pozyskanie źródła 

finansowania

4,7% 
jesteśmy polskim 
przedstawicielstwem, nie możemy 
sprzedawać do innych krajów

38,1% 
problemy  
z wdrożeniami IT

14,3% 
żadne z powyższych

14,3% 
obawy o konkurencyjność
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Dlaczego wdrożenia IT są głównym 
problemem deklarowanym przez 
polskie firmy e-commerce?

GŁOSEM EKSPERTA:

Problemy z wdrożeniami IT w firmach wydają się nadal w dużej mierze być pochodną 
kolosalnego wzrostu e-commerce w czasie pandemii i po pandemii. Wówczas bardzo 
wiele biznesów przy dużym, szybkim wzroście rynku sięgało po nieskalowalne systemy 
i rozwiązania. 

Drugim czynnikiem jest fakt, że otoczenie technologiczne zmienia się w bardzo szybkim 
tempie. E-commerce to biznes, w którym tempa rozwoju nie narzucamy sobie sami 
- narzuca je rynek. Problemy IT nie muszą wynikać z błędów popełnianych w firmach, 
a raczej z braku zasobów, które pozwalałby na bieżąco poznawać i wdrażać aktualne 
technologie. 

Trzecią kwestią jest brak strategicznego myślenia o skalowaniu swojego biznesu 
i konieczności przewidywania rozwiązań technologicznych.

Borys 
Skraba
Prezes zarządu Strix
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6. Finanse nie są problemem?  
A zatem co jest?

Na rynku pozostaje olbrzymi potencjał rozwojowy dla cross-border. W deklaracjach 
ankietowanych warunkiem koniecznym rozwoju sprzedaży transgranicznej NIE jest 
kapitał - bowiem brak budżetu na działania marketingowe na nowych rynkach 
deklarowało jedynie… 10% firm, które które w ostatnim roku nie uruchomiły sprzedaży 
cross-border. 

Jaki jest według Was 
największy problem 

marketingowy za granicą?

23,8% 
trudności z dostosowaniem 
komunikatów reklamowych 
do lokalnych odbiorców

23,8% 
trudności z oszacowaniem 
kosztów pozyskania klienta

28,6% 
niewystarczający 
budżet na działania 
marketingowe

4,8% 
nieznajomość ekosystemu 
mediowego na danym rynku

9,5% 
brak doświadczenia 

w emisji kampanii 
reklamowych na 

innych rynkach

4,8% 
nieznajomość  

kontekstu 
kulturowego

4,7% 
żadne z powyższych
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7. Brak wiedzy i doświadczenia 
marketingowego sporym wyzwaniem

Jedynie 10% z firm, które NIE uruchomiły nowych rynków, wskazało jako główny 
hamulec do rozwoju cross-border brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. 
Spośród tych samych firm, aż 54% deklarowało, że największymi problemami są:
• brak wiedzy biznesowej na temat rynku (trendów / konkurencji / zachowań 

konsumenckich, mediów, itp.)
• za mało doświadczenia w działaniach marketingowych na innych rynkach

Brak wiedzy biznesowej na temat rynku.

Małe doświadczenie marketingowe.

38%

33%
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8. Doświadczeni mówią: ,,Logistyka, 
głupcze!”. Niedoświadczeni: ,,Ogranicza 
nas budżet!”

Spośród firrm, które nie uruchomiły sprzedaży cross-border w ostatnim roku aż 
42,9% wskazało wskazało, że najważniejszym problemem w obszarze marketingu 
jest niewystarczający budżet. Co piąty wskazuje na trudność z dostosowaniem 
komunikatów reklamowych do lokalnych odbiorców jako znaczący hamulec. 

,,Brak doświadczenia w emisji kampanii reklamowych na innych rynkach niż Polska” 
oraz ,,Trudność z oszacowaniem kosztów pozyskania klienta”. Na te aspekty wskazało 
po 14,3% ankietowanych.

7% wskazuje jako główną przeszkodę ,,nieznajomość kontekstu kulturowego”.

Ta wyraźna atomizacja opinii może świadczyć o sporych niedostatkach kapitału 
doświadczenia marketingowego. Być może wskazuje to, że dostęp do sprawdzonych 
rozwiązań marketingowych w marketingu cross-border, może być ważnym 
czynnikiem wpływającym na wybór partnerów biznesowych (agencji e-commerce, 
marketingowych, reklamowych, SEO, PR, etc.).

Niedoświadczeni w sprzedaży cross-border za 
największą trudność w marketingu zagranicznym 
uznają niewystarczający budżet.

43%
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Dlaczego firmy, które nie otwierają 
cross-border tłumaczą wyzwania 
marketingowe budżetem?

GŁOSEM EKSPERTA:

Taki rozkład odpowiedzi, a przy tym wyraźna przewaga aspektu finansowego może 
świadczyć o niedostatecznym kapitale doświadczeń i braku wypracowania dobrych 
praktyk w marketingu międzynarodowym. 

Sam marketing jest na tyle dynamiczną branżą, zależną nie tylko od realiów rynkowych, 
koniunktury gospodarczej czy zmieniających się zachowań konsumenckich, ale także 
od algorytmów podyktowanych przez ekosystemy reklamowe, że „trzymanie ręki 
na pulsie” w obsłudze kilku lub kilkunastu rynków jest sporym wyzwaniem - również 
finansowym. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że stawki reklamowe są znacznie wyższe niż na 
naszym rodzimym rynku - szczególnie w krajach globalnego Zachodu. Trzeba też 
założyć dodatkowe koszty pod inwestycję w budowanie świadomości marki za 
granicą - ta będzie się zwracać w dłuższej perspektywie czasowej. Na polskim rynku, 
gdy mamy ugruntowaną pozycję i stabilną bazę w postaci lojalnych klientów większe 
budżety możemy „przerzucać” na kampanie produktowe.

Przed startem działań promocyjnych należy oczywiście pamiętać o odrobieniu 
“zadania domowego”. Zrozumienie specyfiki danego rynku i jego konsumentów to 
podstawa do planowania nie tylko kampanii marketingowych, ale całej strategii 
sprzedażowej za granicą. 

Katarzyna 
Gądek
Marketing Manager, Strix

18



9. Sprecyzowane problemy 
doświadczonych graczy

Odwrotną tendencję widać wśród firm, które “odrobiły lekcję” i otworzyły w minionych 
12 miesiącach nowe rynki. Wśród tych firm charakterystyczne jest rozdrobnienie 
specyficznych wyzwań, wskazywanych jako największy problem marketingowy. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że każda branża niesie swoje specyficzne problemy. 
Jako najważniejsze wyzwania firmy aktywne w cross-border wskazywały kolejno:

• brak doświadczenia w emisji kampanii reklamowych na innych  
rynkach niż polski (22,7%),

• nieznajomość kontekstu kulturowego (18,2%), 
• trudność z oszacowaniem kosztów pozyskania klienta (18,2%),
• nieznajomość ekosystemu mediowego na danym rynku (13,6%)
• trudność z dostosowaniem komunikatów reklamowych do lokalnych  

odbiorców (13,6%)

Brak doświadczenia w emisji kampanii 
reklamowych na innych rynkach niż polski.

22,7%
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9. Sprecyzowane problemy 
doświadczonych graczy

Zaledwie 13% respondentów wśród firm, które uruchomiły sprzedaż na nowych rynkach 
w ostatnim roku wskazuje na niewystarczający budżet marketingowy. W porównaniu 
do firm, które NIE otworzyły nowych rynków w przeciągu roku, jest to znacząca 
różnica, mogąca wynikać z większej dostępności do teoretycznej i praktycznej wiedzy 
marketingowej wśród bardziej prężnych biznesowo firm.

Jaki jest według Was największy 
problem marketingowy 

za granicą?

18,2% 
nieznajomość 
kontekstu kulturowego

22,7% 
brak doświadczenia 
w emisji kampanii 
reklamowych na innych 
rynkach niż Polska

18,2% 
trudność  

z oszacowaniem 
kosztów pozyskania 

klienta

13,6% 
nieznajomość 

ekosystemu 
mediowego na 

danym rynku

13,6% 
niewystarczający 
budżet na działania 
marketingowe

13,6% 
trudność  

z dostosowaniem 
komunikatów 

reklamowych do 
lokalnych odbiorców
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Dlaczego opinie na temat tego, 
co jest największym problemem 
marketingowym, są tak podzielone? 

GŁOSEM EKSPERTA:

Eksport polskich firm e-commerce dotyczy wielu sektorów, każdy z nich niesie za 
sobą zróżnicowane doświadczenia, wyzwania czy problemy techniczne.

Jednym z najważniejszych wyzwań jest wyjście poza własną bańkę kulturową, na 
którą składają się nasze postrzeganie digitalowego świata zarówno z perspektywy 
e-commerce jak i zachowań zakupowych klienta. 
 
Część firm stara się kopiować sprawdzone w Polsce rozwiązania, jak najszybciej na 
inne rynki. Uwydatnia się tutaj nieznajomość w emisji kampanii reklamowych poza 
Polską, nie tylko z perspektywy lokalnego narzędzia (lokalne porównywarki, czy nawet 
wyszukiwarki jak czeski Seznam) ale także sama nieznajomość lokalnego mediamixu 
i roli poszczególnych systemów reklamowych w sposobie konsumpcji mediów. Co 
doprowadza do ignorowania ważnych kanałów – lub wręcz przeciwnie – pokładania 
w innych zbyt dużych nadziei.
 
Pewna część firm nie bierze również pod uwagę często oczywistych ograniczeń, jak 
regulacje prawne, zróżnicowany portfel klienta, inne metody płatności czy koszty 
obsługi logistycznej.

Mariusz 
Labudda
Dyrektor e-commerce, Sportano
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10. Customer experience kosztuje...

O tym, że polscy przedsiębiorcy mają większy problem z dostępem do wiedzy, niż 
ze sfinansowaniem rentownych procesów świadczą opinie nt. konkretnych wyzwań 
w obsłudze klienta. Przy czym firmy, które otworzyły cross-border w ostatnich 12 m, 
wskazują na inne problemy z obsługą klienta jako najważniejsze. 

• Ponad 52% firm, które NIE otworzyły cross-border wskazuje, że największy problem 
z customer experience to dla nich długi proces budowania wiarygodności marki 
na zagranicznym rynku; ten sam problem widzi jedynie 13% firm, które otworzyły 
nowe rynki w ostatnich 12 miesiącach;

• Odwrotnie jest z niedostępnością kadry. Niedostępność kadry obsługującej 
klientów na obcym rynku i znającym jego specyfikę to najważniejszy problem 
z customer experience dla firm, które otworzyły nowe rynki (deklarowane przez 
ponad 36% respondentów); tylko co piąta (19%) firma, która nie otwierała nowych 
rynków, wskazywała na niedostępność kadry jako kluczowy problem;

• ,,Utrzymanie standardu customer experience na poziomie macierzystego rynku” 
jako największą trudność w obsłudze klienta wskazywało trzykrotnie więcej firm 
otwierających cross-border (36%) niż tych, które nowych rynków nie otworzyły 
(tylko 9,5%) 

• firmy, które nie otwierały cross-border nieznacznie bardziej obawiały się wysokich 
kosztów zatrudnienia kadry posługującej się lokalnym językiem - tę obawę jako 
kluczowy problem dla obsługi klienta wskazało 19% (vs. 13% wśród otwierających 
nowe rynki)

• NIKT z ankietowanych nie wskazał jako najważniejszego problemu wysokich 
kosztów przeszkolenia obsługi. 

Problemem jest długi proces budowania marki 
na zagranicznym rynku.

52%
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10. Customer experience kosztuje...

Jaki dostrzegacie największy 
problem z obsługą klienta na 

rynkach zagranicznych?

Jaki dostrzegacie największy 
problem z obsługą klienta na 

rynkach zagranicznych?

36,6% 
utrzymanie standardu 
customer experience na 
poziomie macierzystego

19% 
utrzymanie standardu 
customer experience na 
poziomie macierzystego

13,6% 
długi proces budowania 
wiarygodności marki na 
zagranicznym rynku

9,5% 
długi proces budowania 
wiarygodności marki na 
zagranicznym rynku

36,4% 
niedostępność kadry 
obsugującej klientów 

na danym rynku  
i znającym jego specyfikę

19% 
wysokie koszt zatrudnienia 
kadry posługującej się 
lokalnym językiem

13,6% 
wysokie koszt 

zatrudnienia kadry 
posługującej się 

lokalnym językiem

52,4% 
długi proces budowania 
wiarygodności  marki na 

zagranicznym rynku

Firmy, które uruchomiły sprzedaż cross-border

Firmy, które nie uruchomiły sprzedaży cross-border
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Czy inwestowanie w cross-border 
faktyczie jest tak czasochłonne jak 
obawiają się firmy?

GŁOSEM EKSPERTA:

Paradoksalnie nie. Oczywiście, każda inwestycja wymaga środków. Kwestia sprzedaży 
cross-border online jest jednak jasna: to zdecydowanie tańsza budowa ekspansji niż 
inwestowanie w sprzedaż stacjonarną. Warto zauważyć, że w omawianym badaniu 
te firmy, które aktywnie uruchamiały sprzedaż cross-border na nowych rynkach są 
niemal czterokrotnie mniej skłonne do wskazywania długiego procesu budowania 
marki za granicą jako problemu. E-commerce aktywnie inwestujące w ekspansję 
zagraniczną sygnalizują problemy ściśle taktyczne i wynikające z praktyki. Martwią 
się niedostępnością kadry znającej specyfikę rynku i utrzymaniem standardu CX, na 
poziomie zbudowanego w Polsce. 

Firmy, które nie otwierały w ostatnich 12 miesiącach nowych rynków, wskazują na 
obawy o charakterze strategicznym (długość procesu budowy marki za granicą, 
wysokie koszty zatrudnienia kadry). Może świadczyć to o tym, że nieprecyzyjna 
wiedza o faktycznych wyzwaniach rynkowych blokuje dążenia do rozwoju cross-
border. Zawsze warto jednak konsultować się z praktykami branży i kwestie rozwoju 
zagranicznego traktować analitycznie, rozkładając potencjalne wyzwania na czynniki 
pierwsze. Wiarygodność na rynku buduje się przecież m.in. przez wyśmienity customer 
experience.

Katarzyna
Sokół-Borek
Customer Success Manager, Strix
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11. Dlaczego co piąty e-commerce  
wątpi w swój produkt?

Obszar biznesowy, który mocno angażuje firmy na rynku polskim to “Obawa 
o konkurencyjność naszego produktu / usługi” (18% ankietowych). Uderzające jest, 
że aż 36% firm, które i tak zdecydowało się na dalszy cross-border w ostatnich 12 
miesiącach za kluczową kwestię na polskim rynku uznaje “Problemy z wdrożeniami 
IT/e-commerce”.

Aż tylu ankietowanych odpowiadało,  
że boi się o konkurencyjność produktu,.

18%
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12. Jest potencjał, ale...trzeba 
zdecydowanych działań. Teraz!

Warto zauważyć, że niecałe 30% firm, które zdecydowały, by nie otwierać nowych 
rynków w ostatnich 12 miesiącach, wcześniej były aktywne w cross-border (tzn. mają 
aktywną sprzedaż na rynki otwierane wcześniej niż w ostatnim roku). Aż 21% z firm, które 
NIE uruchomiły nowego rynku prowadzi już sprzedaż na co najmniej dwóch rynkach. 

• ponad 70% ankietowanych, którzy nie otworzyli nowych rynków w minionym 
roku, NIE PROWADZI sprzedaży cross-border w ogóle;

• aż 83,4% firm, które otworzyły nowe rynki cross-border w minionym roku było już 
obecne na co najmniej 5 rynkach!

• 21% firm, które prowadzą sprzedaż online poza Polską, ale NIE otworzyły się 
w ostatnim roku, jest obecnych na co najmniej dwóch rynkach

Przypomnijmy, że wśród firm, które decydowały się w ostatnich 12 miesiącach na 
ekspansję, czynnik o NAJWIĘKSZYM WPŁYWIE na decyzję o wyborze rynku to jego 
potencjał sprzedażowy (70%). 

Czy firmy, które nie otworzyły nowych rynków nie widzą tego potencjału?

Firmy nie prowadzące sprzedaży cross-border mają przed 
sobą olbrzymi rynek, a kwestia wykorzystania potencjału  
to przede wszystkim nauka i dostęp do wiedzy.

70%
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Dlaczego tak dużo firm w ogóle nie 
prowadzi cross-border, biorąc pod 
uwagę potencjał sprzedażowy?

GŁOSEM EKSPERTA:

Wyniki badania przeprowadzonego przez Strix zdecydowanie potwierdzają 
trendy, które obserwujemy wśród przedsiębiorców planujących lub realizujących 
ekspansję międzynarodową online. Pomimo dynamicznego wzrostu wartości rynku 
eCommerce w Polsce, ponad 70% firm nie podjęło jeszcze żadnych kroków związanych 
z rozpoczęciem sprzedaży online na rynkach zagranicznych. Jest to związane 
przede wszystkim z obawami natury formalno-prawnej, logistycznej, marketingowej 
(zwłaszcza w zakresie różnic językowych i kulturowych), a w przypadku dojrzałych firm 
i organizacji – obawą przed utratą atencji nad obecnym, wypracowywanym przez 
lata, modelem biznesowym. Natomiast zdecydowanie budujący jest fakt, że firmy, 
które zrobiły już pierwszy krok zdobywając wiedzę oraz korzystając z dostępnych 
narzędzi i usług wspierających cross-border, prowadzą bardzo aktywną ekspansję 
na kolejne rynki zagraniczne, również poza EU. Potwierdzają to wyniki badania, które 
mówią, że 84% firm, które otworzyły się na nowe rynki online w minionym roku, są już 
aktywne na co najmniej 5 innych rynkach zagranicznych. 

Wyniki przeprowadzonych badań oraz trendy, które obserwujemy w branży 
e-commerce, zdecydowanie potwierdzają, że ewangelizacja rozwiązań wspierających 
sprzedaż cross-border oraz rosnąca odwaga i otwartość polskich przedsiębiorców 
na arenie międzynarodowej sprawi, że w najbliższych latach kolejne rodzime marki 
online będą skutecznie walczyć o serca i portfele 5 miliardów internautów z całego 
świata. 

Konrad
Zach
Founder & CEO, thinkhub.pl
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