
Zakupy mobile?! – A po co mi to? 

 

Jak przekonać naszych konsumentów do m-commerce 

Bartosz Witoń 



m-commerce w Polsce 

2 



„Polska jest liderem rozwoju  

m-commerce w Europie” 

Artykuł FORBES 10.2014 
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„Wartość rynku m-commerce w Polsce 

przekroczy 2,5 mld zł w 2015 roku” 

Raport mGenerator 2014 
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Do czego głównie Polacy wykorzystują  smartfon 

5 Źródło: Raport mShopper 2015 



Polacy kupujący mobilnie 

Źródło: Raport: mGenerator 2014, mShopper 2014,  Raport Generation Mobile 2014, Criteo 2015 6 



Do jakich zakupowych czynności wykorzystuję urządzenie 

mobilne  

7 Źródło: Raport mShopper 2015 



Ile średnio wydajemy mobilnie? 

8 Źródło: Raport mShopper 2015 



m-commerce w allegro 
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2015 będzie rokiem kolejnych rekordów 

10 Źródło: dane od allegro na postawie liczby transakcji dokonanych w styczniu 

Liczba transakcji dokonanych w styczniu danego roku 



Zmiana populacji mobilnych kupujących 
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11 Źródło: dane od allegro 

Udział w transakcjach mobilnych poszczególnych użytkowników danej 

lokalizacji  



Dominują już tylko 3 patformy 

12 Źródło: dane od allegro na podstawie liczby transakcji na poszczegónych platformach 



Mamy coraz więcej mobilnych kupujących 

10% kupujących na allegro kupuje mobilnie 

13 Źródło: dane od allegro na podstawie porównania transakcji mobilnych do transakcji 

dekstopowych 



e-kupujący robiący 

 m-zakupy 
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Po co zakupy na smartfonie?    

15 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Desktop kontra mobile 
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Bariery zakupów na urządzeniach mobilnych 

17 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Różne sposoby robienia zakupów 
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Zachowania kupujących  
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Zachowania mobilnych kupujących 

20 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Mobilni 

             

• Aktywni i stale się przemieszczający 

• Bardzo otwarci na nowinki  

• Pragmatyczni w ocenie nowości 

 

 

• Mają smartfona, tablet, phablet, zegarki i laptopa.  

• Nie rozstają się ze smartfonem. 

• Utrata smartfona byłaby katastrofą.  

 

• Skłonni do zakupów kompulsywnych 

21 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Zadaniowcy 

 

•Raczej aktywni 

•Sceptyczni wobec nowości 

•Podążają przetartymi ścieżkami 

 

•Mają smartfona i laptopa, rzadziej tablet. Smartfon jest 

narzędziem do konkretnych zadań. 

 

•Starają się kupować mądrze, ale zdarza się im 

zaszaleć. 

 

 

 

 

 

22 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Zachowawczy 

          

   

•Statyczni tradycjonaliści 

•Przyzwyczajenie to druga natura 

 

•Ma smartfon, bo nie sprzedają już innych 

telefonów 

•Smartfon to „udziwniony telefon”.  

 

•Zakup poprzedza zasięganiem opinii u różnych 

źródeł 

 

 23 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Jak postrzegają zakupy mobilne? 

TAK, TAK, TAK! Nie zawsze płacę, ale kupuję! 

 

• „Dziewczyna przy stoliku obok miała fajne buty”. 

• „W poczekalni – czas coś sprawdzić”.  

• „Korek, no to czas na przeglądanie okazji…” 

 
Hm… Kupiłem, bo laptop został w domu. 

 

• „W sklepie sprawdzam ceny”. 

• „Szef może się dowiedzieć o zakupach”. 

• „W łóżku i na kanapie porównuję oferty”. 

 

24 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Dzień z Internetem, a zakupy 

Transakcyjność na Allegro w ciągu doby 

25 Źródło: na podstawie raportu 4PRM i badań z użytkownikami   



Dziękuję za uwagę 

 
bartosz.witon@allegro.pl 
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