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Wstęp

Profesjonalnie i skutecznie prowadzony sklep internetowy wymaga wielu kompetencji. Dobre 
przygotowanie e-sklepu to m.in. piękne, zachęcające zdjęcia i opisy produktów. Choć wydają się one 

jednym z ważniejszych elementów tego biznesu, praktyka pokazuje jak wielki, czasami, stanowią problem. 

Na hasło „opis produktu” niemal każdy od razu odpowiada: unikalny, bo ta odpowiedź oznacza… lepsze 
pozycjonowanie. Tymczasem opis powinien przede wszystkim być dokładny i zawierać główne cechy 

towarów. Przedstawiać produkty w taki sposób, aby zgodnie z Dyrektywą Konsumencką, dostarczyć 

kupującemu danych niezbędnych do dokonania przez niego świadomego wyboru.  

Co jednak kryje się pod hasłem „główne cechy towarów”? Dyrektywa Konsumencka tego nie precyzuje. 
Dla części branż robią to inne przepisy, ale zdecydowana większość nie jest uregulowana. Naturalnym 

więc wydał się nam pomysł samoregulacji, który doprowadził do przeprowadzenia projektu, a w jego 

ramach także badania, pod hasłem „Label Power. Siła e-etykiety”. 

Inicjatorami prac byli Izba Gospodarki Elektronicznej oraz organizacja GS1 Polska. e-Izba od momentu 
powstania podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju handlu elektronicznego. GS1 

natomiast, to organizacja od lat budująca standardy identyfikacji towarów. Zdecydowano, że branżą, która 

jako pierwsza zostanie przeanalizowana będzie odzieżówka. Śledząc różne sklepy oferujące odzież i 

obuwie szybko okazało się bowiem, że bardzo brakuje im jednolitych parametrów, które klientom 
ułatwiłyby odszukiwanie i porównywanie produktów. Ważne okazały się także rozmowy z producentami, 

którzy skarżyli się, że odbiorcy (hurtownie i sklepy) oczekują różnych, czasem niespójnych informacji.  

Projekt „Label Power. Siła e-etykiety” został przeprowadzony z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy 

procesu. Do współpracy zaproszeni zostali producenci, sklepy internetowe i firmy, które na co dzień 
świadcząc różne usługi, stykają się z problemem braku spójnych parametrów produktowych. W ramach 

Grupy Roboczej „Odzież i obuwie”, wspólnie, zostały zebrane wnioski i wypracowane na ich podstawie 

rozwiązania, które mogą ułatwić sklepom prowadzenie sprzedaży internetowej, a konsumentom łatwiejsze 

i szybsze wyszukanie produktu. O ile tylko producenci przygotują dane, a e-sklepy będą chciały z nich 
skorzystać.  

Niniejszy raport stanowi wytyczne do opracowania spójnych treści elektronicznych etykiet produktowych,  
a efektem końcowym ma być łatwiejsze ich przygotowywanie we wszystkich branżach, których dotyczy.  

Dziękujemy wszystkim firmom, które wzięły udział w badaniu, a tym samym przyczyniły się do powstania 

raportu. 

Zapraszamy do lektury, analizy, a tych z Państwa, którzy oferują produkty z kategorii odzież i obuwie, do 

przemyślenia i wdrożenia zaproponowanych parametrów.  

Łukasz Kiczma 

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju legislacji krajowej  

M: +48604126426 E: lukasz.kiczma@ecommercepolska.pl  
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Cel badania



Cel badania
Stworzenie standardów opisów produktów w branży odzieżowej

Opis produktów i procesu zakupowego jest istotny dla wszystkich konsumentów kupujących 
online. 

Zgodnie z danymi z 2014 roku, e-kupujący w Wielkiej Brytanii średnio odwiedza 3 sklepy internetowe 

zanim dokona jakiegokolwiek wyboru zakupowego. Podobnie wymagający są Amerykanie. 92% 

konsumentów w USA uważa, że design strony produktowej w e-sklepie decyduje o tym, gdzie dokonają 

zakupu. 61% konsumentów w Stanach sprawdza także przed zakupem opinie, przy czym dobrze, aby te 
opinie były zamieszczone na stronie produktu, ponieważ średnio aż 6 z nich zostanie przeczytanych. Tyle 

jest konieczne aby zbudować zaufanie do produktu. Jednak to nie wszystko. Brytyjczycy, jak i Amerykanie, 

kupując w Internecie,  zwracają uwagę nie tylko na opinie, ale na wiele elementów opisu produktów  
i samego procesu zakupu.  

Z jednej strony to pozytywna informacja, ponieważ te elementy zależą w większym stopniu od sklepu (nie 

jest to kontent generowany przez konsumentów), ale - jak się okazuje - nie zawsze są odpowiednio 

prezentowane klientom. Przykładowo, brak wyraźnego wskazania sumarycznego kosztu i różnych opcji 

dostawy może spowodować opuszczenie sklepu bez zakupu przez 51% konsumentów w Wielkiej Brytanii. 
Zaskoczenie zaś kupującego takim kosztem później, według Kissmetrics specjalizującej się m.in.  
w analizie stron e-sklepów, spowoduje odejście kolejnych 28% konsumentów. Konsumenci w Wielkiej 

Brytanii ciągle w większości wybiorą najtańszą (67%), a nie najszybszą formę dostawy (2%), ale sam fakt 

posiadania wyboru jest dla nich bardzo ważny. 67% konsumentów w USA (dane z 2013 roku) sprawdza 
przed zakupem także, jakie są warunki zwrotów produktów. Dlaczego? Według tego samego źródła,  
w e-sklepach zwracanych jest ok. 30% produktów, podczas gdy w sklepach stacjonarnych trzykrotnie 

mniej (9%). Głównym powodem zwrotów jest otrzymanie nie tego produktu, który był zamawiany, ale zaraz 
po nim - na drugim miejscu - znajduje się otrzymanie produktu niezgodnego z opisem (22% wskazań). 

Widać zatem, że opis i wszelkie inne elementy przybliżające nam charakterystykę produktu, mają istotny 

wpływ na biznes.  

Sposobem na poradzenie sobie z tak wysokim odsetkiem zwrotów w e-commerce może być użycie tzw. 
rich content’u, m.in. wideo. Zgodnie z danymi z USA, 52% konsumentów wskazuje, że obejrzenie wideo 

produktowego sprawia, że są pewniejsi wyboru danego produktu, i - co ważniejsze - tacy konsumenci 

dwukrotnie rzadziej zwracają zakupiony towar. Zdjęcia dla 67% e-kupujących są tak samo ważne jak 

słowny opis produktu. Ponad 60% wskazuje również istotność obecności zachęt zakupowych w postaci 
zniżek i dedykowanych ofert (62%), kuponów (56%), korzyści skali, czyli rabatów za więcej produktów  
w koszyku (34%), czy podarunków (tzw. gratisów) za zakup (31%).  Bardzo ważne są również 

podstawowe funkcjonalności umożliwiające wyszukanie i porównanie danego produktu z innymi opcjami 

zakupowymi. 55% Brytyjczyków wskazuje, że filtrowanie wyników wyszukiwania według koloru i rozmiaru 
jest dla nich kluczowe przy zakupach w branży fashion. 50% to samo deklaruje jeśli chodzi o funkcję 

przybliżania zdjęć. Sposób, w jaki podajemy informacje także jest istotny.  
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Chwilę temu konsumenci podkreślali filtrowanie i wyszukiwanie według parametrów, a teraz okazuje się, 

że także zamieszczenie logotypów znanych podmiotów obsługujących płatności jak PayPal czy Visa 

również wpływają pozytywnie na pewność transakcji i skłonność do zakupu. Tego  zdania jest 80% 
konsumentów w USA (2014). Być może, biorąc pod uwagę te informacje, wkrótce e-handel doczeka się 

podobnych wyraźnych wskazówek odnośnie opisów produktów w Internecie - e-etykiet - jak te wskazane 

chociażby w Textile Regulation dla krajów UE w obszarze klasycznych etykiet na produktach modowych.  

Polscy konsumenci nie mają dostępu do ważnych informacji o produktach. Chcemy to zmienić.  

Wydany pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej raport mShopper. Polacy na zakupach 
mobilnych (marzec 2016) pokazał, że produkty z branży odzieżowej są, zaraz za elektroniką, najczęściej 

kupowaną kategorią wśród osób robiących zakupy online, a także wśród kupujących mobilnie  
z wykorzystaniem tak smartfona, jak i tabletu. Podobnie, według raportu Gemius E-commerce w Polsce 
2016 przygotowanego dla Izby Gospodarki Elektronicznej, widzimy zdecydowaną dominację kategorii 

odzież jeśli chodzi o e-zakupy. Wydawałoby się, że w związku z tak dużą popularnością, będzie to 

kategoria o wypracowanych standardach opisu oferowanych w e-sklepach produktów. Niestety, wygląda 
na to, że pomimo ogromnej popularności, branża ta (podobnie jak wiele innych), nie wypracowała do tej 

pory standardów dotyczących zestawu głównych informacji o produkcie, jakie byłyby dostępne dla 

konsumenta. W związku z nieistnieniem tzw. elektronicznej etykiety produktowej, sklepy (które mają 

obowiązek informowania o głównych cechach towarów, zanim konsument zostanie związany umową) 
borykają się zatem z koniecznością samodzielnego opracowywania opisów produktów, niejednokrotnie 

bez informacji wsadowych (od producenta lub dystrybutora produktu).  

Według badania E-Commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska aż 17% badanych 

miało problem ze znalezieniem poszukiwanego produktu, 12% doświadczyło braku informacji istotnych 
przy kupowaniu (dotyczących sklepu, towaru, transakcji itp.), a co dziesiąty badany napotykał na 

nieprawdziwe informacje lub brak istotnych informacji o produkcie. Kwestia braku uniwersalnych 

standardów dotyczących informacji o produktach jest więc zatem problematyczna, zarówno dla osób 

zajmujących się sprzedażą, jak i osób kupujących odzież w Internecie.  

Identyfikacja potrzeb konsumentów i sprzedawców 

W tym kontekście doszliśmy do wniosku, że istnieje realna potrzeba wypracowania uniwersalnych 

standardów opisywania produktów. Zapytaliśmy więc, korzystając z pomocy firmy członkowskiej Mobile 
Institiute zarówno konsumentów i klientów internetowych sklepów, którzy kupują odzież i obuwie online, 

jak i sprzedawców tychże produktów, o ich zdanie na ten temat. Chcieliśmy dowiedzieć się czego obie 

strony oczekują od tzw. elektronicznej etykiety produktowej sklepu, czy producenta i jakie informacje w niej 

zawarte, byłyby dla nich najbardziej istotne.  

Niniejszy raport jest pierwszym krokiem na drodze standaryzacji opisów produktów. Mamy nadzieję, że 

unaoczni potrzebę wypracowania takiego standardu, pokazując jak ważne jest to z punktu widzenia 

nowoczesnych konsumentów, którzy przecież są siłą napędową e-gospodarki.  
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http://www.ecommercepolska.pl/files/3614/5941/5818/mShopper2.0PolacyNaZakupachMobilnych_marzec2016.pdf
http://www.ecommercepolska.pl/files/9914/6839/6480/E-commerce_w_polsce_2016.pdf
http://www.ecommercepolska.pl/files/9914/6839/6480/E-commerce_w_polsce_2016.pdf
http://www.mobileinstitute.eu


Część I 
Konsumenci i ich zakupy



Kupowane kategorie  
z branży odzieżowej
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Kupowane kategorie
Aktywne korzystanie z zakupów online

Zakupy przez Internet praktykuje aż 83% przebadanych przez nas w ramach projektu osób, podczas gdy  
z zakupów w sklepach stacjonarnych, które jeszcze do niedawna były bezkonkurencyjnym kanałem 

nabywania produktów, korzysta ich 69%. Warto również zaznaczyć, że mobilnie (czyli za pomocą 
smartfonu lub tabletu) zakupy robi także aż 36% badanych konsumentów. Wśród kupowanych kategorii  
z branży odzieżowej respondenci najczęściej wskazują produkty takie jak obuwie (74%), bieliznę (64%) 

oraz koszulki/bluzki/podkoszulki/swetry (62%). Wśród rzadziej kupowanych kategorii znalazły się między 

innymi żakiety/marynarki (44%), jak i spódnice (34%). 
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Wykres nr 2 - Które ze wskazanych kategorii produktów kupujesz? 
Raport Label Power, internauci, N=190

obuwie

bielizna

koszulka/bluzka/podkoszulek/sweter

sukienka

spodnie damskie/męskie

żakiet/marynarka/koszula/bluza

spódnica

n/d 6%

34%

44%

44%

51%

62%

64%

74%

Wykres nr 1 - W jaki sposób zdarza Ci się kupować? 
Raport Label Power, internauci, N=196

1%

36%

69%

83%

w Internecie, na laptopie bądź komputerze stacjonarnym
w sklepie stacjonarnym
w Internecie, na urządzeniu moblinym, np. smartfon lub tablet
inne



Istotne parametry
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Istotne parametry
Informacje potrzebne przy zakupie koszul i bluzek

Zapytaliśmy konsumentów jakie cechy produktu, bądź informacje na jego temat są dla nich istotne  
w przypadku zakupu różnych produktów w branży odzieżowej, takich jak bluzki czy spodnie. W wielu 

przypadkach, niezależnie od kategorii, dane te się pokrywały, co świadczy o tym, że pewne konkretne 
cechy produktu są dla klientów czymś kluczowym, a ich znajomość - najważniejsza w momencie 

podejmowania decyzji zakupowej. 
Klienci odzieżowych sklepów internetowych zapytani o kluczowe parametry dotyczące kategorii koszula/

bluzka/podkoszulek/sweter, wskazali najliczniej rozmiar (91%), dalej kolor (83%) i skład surowcowy (69%). 
Mniej istotnymi kwestiami w tej kategorii okazały się między innymi rodzaj kołnierzyka, nazwa serii, czy ID 

producenta. Konsumenci zaznaczali średnio 9 z 21 odpowiedzi, jako istotnych dla nich zmiennych. 
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Wykres nr 3 - Które z parametrów w kategorii KOSZULA/BLUZKA/PODKOSZULEK/SWETER są według Ciebie kluczowe i e-sklep powinien je 
prezentować w opisie? 

Raport Label Power, internauci, N=112

rozmiar (np. S/36)

kolor

skład surowcowy

obwód klatki piersiowej (w cm)

długość koszuli (w cm)

nazwa producenta

obwód w pasie (w cm)

rodzaj rękawa (np. krótki)

sylwetka (np. klasyczna, slim)

obwód bioder (w cm)

kołnierzyk - rozmiar

dł. rękawa po zew.

dł. rękawa po wew.

kieszenie (czy są, jakiego rodzaju)

styl zapięcia

sposób konserwacji

kołnierzyk - rodzaj (np. włoski, button down)

nazwa linii produktowej (serii)

ID producenta

nr GTIN (EAN)

Inne 2%

4%

5%

14%

28%

31%

35%

41%

41%

46%

46%

52%

60%

60%

62%

63%

65%

67%

69%

83%

91%
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Istotne parametry
Informacje potrzebne przy zakupie spodni

Kolejną kategorią z branży modowej, o którą zapytaliśmy konsumentów kupujących te produkty online były 

spodnie, zarówno damskie jak i męskie. Również w tym wypadku podanie rozmiaru uznane zostało za 

najistotniejszą dla klientów informację (85%). Kolejne ważne dla potencjalnych klientów dane to rodzaj 
stanu spodni (79%), szerokość w pasie (75%) oraz - ponownie - kolor danego produktu.  
Dosyć istotny w przypadku bluzek i innych produktów tego typu skład surowcowy, w przypadku spodni 

znalazł się mniej więcej w połowie wskazań (58%). Konsumenci wybrali w tej kategorii średnio 9 

parametrów. 
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Wykres nr 4 - Które z parametrów w kategorii SPODNIE DAMSKIE/SPODNIE MĘSKIE są według Ciebie kluczowe i e-sklep powinien je 
prezentować w opisie? 

Raport Label Power, internauci, N=80

rozmiar (np. S/36)

rodzaj stanu (np. biodrówki)

szerokość w pasie (w cm)

kolor

szerokość w biodrach (w cm)

nazwa producenta

długość nogawki (np. krótkie, rybaczki)

szerokość nogawki (krój)

długość nogawki od pasa zew. i wew

skład surowcowy

rodzaj pasa  (np. gumka)

kieszenie

zapięcie (np. zamek, guziki)

styl

sposób konserwacji

nazwa linii produktowej (serii)

ID producenta

nr GTIN (EAN)

Inne 1%

5%

6%

19%

29%

40%

46%

48%

55%

58%

61%

66%

68%

68%

70%

74%

75%

79%

85%
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Istotne parametry
Informacje potrzebne przy zakupie spódnic

Następne analizowane przez nas kategorie to - typowo kobiece - spódnice oraz sukienki.  
Niezmiennie, za najistotniejszą informację dotyczącą obu kategorii został uznany rozmiar (85%).  
W przypadku spódnic kolejną najważniejszą cechą jest jej długość (79%) i kolor (75%) - który w kategorii 
sukienek znalazł się na drugim miejscu (79%) - oraz fason (74%). Podobnie jak w przypadku innych 

odzieżowych kategorii, sposób konserwacji jest jednym z mniej istotnych parametrów w oczach 

konsumentów (40%). Internauci w kategorii spódnic zaznaczyli średnio 9 odpowiedzi, natomiast średnio 10 

parametrów uznali za istotne w przypadku pytania dotyczącego sukienek. 
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Wykres nr 5 - Które z parametrów w kategorii SPÓDNICA są według Ciebie kluczowe i e-sklep powinien je prezentować w opisie? 
Raport Label Power, internauci, N=60

rozmiar (np. M/38)

długość (w cm)

kolor

fason (np. ołówkowa)

szerokość w pasie

szerokość w biodrach

skład surowcowy

nazwa producenta

rodzaj pasa

podszewka (jest czy nie ma)

zapięcie

kieszenie (rodzaj)

styl

sposób konserwacji

nazwa linii produktowej (serii)

nr GTIN (EAN)

ID producenta 6%

19%

29%

40%

46%

48%

55%

58%

61%

66%

68%

68%

70%

74%

75%

79%

85%
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Istotne parametry
Informacje potrzebne przy zakupie sukienek

15

Wykres nr 6 - Które z parametrów w kategorii SUKIENKA są według Ciebie kluczowe i e-sklep powinien je prezentować w opisie? 
Raport Label Power, internauci, N=90

rozmiar (np. M/38)

kolor

szerokość pod biustem

szerokość w pasie

fason (np. dopasowana)

skład materiałowy

szerokość w biodrach

długość (od ramion)

szerokość w ramionach

rodzaj dekoltu

nazwa producenta

wzór (np. kwiaty)

długość rękawa

podszewka

zapięcie

kieszenie

styl

sposób konserwacji

nazwa linii produktowej (serii)

ID producenta

nr GTIN (EAN) 4%

7%

14%

24%

32%

33%

47%

50%

53%

54%

56%

58%

59%

62%

63%

66%

69%

69%

69%

79%

88%
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Istotne parametry
Informacje potrzebne przy zakupie żakietów i marynarek
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Wykres nr 7 - Które z parametrów w kategorii ŻAKIET/MARYNARKA są według Ciebie kluczowe i e-sklep powinien je prezentować w opisie? 
Raport Label Power, internauci, N=72

rozmiar (M/38)

kolor

długość

długość rękawa

szerokość w ramionach

nazwa producenta

skład (mat. wierzchni)

sylwetka

skład (podszewka)

zapięcie (np. zamek, guziki 1 rząd)

wzór

rozcięcia

kieszenie

klapy (rodzaj)

styl

nazwa linii produktowej (serii)

nr GTIN (EAN)

ID producenta

Inne 1%

4%

7%

19%

39%

43%

44%

47%

54%

56%

58%

64%

67%

69%

75%

78%

85%

85%

94%

Kupujący żakiet lub marynarkę za najważniejsze jej parametry uważają rozmiar (94%), kolor i długość 

(85%) oraz długość rękawa (78%).  
Informacje takie jak skład podeszewki, zapięcie i wzór były istotne dla ponad połowy pytanych 

respondentów (58-54%). Internauci zaznaczyli średnio 10 istotnych dla nich parametrów w tej kategorii. 
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Istotne parametry
Informacje potrzebne przy zakupie bielizny
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Wykres nr 8 - Które z parametrów w kategorii BIELIZNA są według Ciebie kluczowe i e-sklep powinien je prezentować w opisie? 
Raport Label Power, internauci, N=110

rozmiar (M/38)

fason majtek (np. bokserki, stringi)

typ biustonosza (np. push-up, balconette)

kolor

push-up (czy tak)

fiszbiny (czy są)

ramiączka (odpinanie, szerokość)

szew - bezszwowe

nazwa producenta

skład wewnętrzny

zapięcie biustonosza (ilość rzędów i stopni)

skład zewnętrzny

sposób konserwacji

nazwa linii produktowej (serii)

nr GTIN (EAN)

ID producenta 6%

6%

18%

32%

48%

52%

60%

60%

62%

70%

76%

78%

78%

86%

86%

89%

Chcąc zakupić w internecie bieliznę również najważniejszą informacją, jaką chcemy pozyskać na jej temat, 

jest rozmiar (89%). W dalszej kolejności natomiast nie znajduje się - jak we wcześniejszych kategoriach - 

kolor (78%), a konkretny fason w przypadku majtek, (np. czy są to bokserki bądź stringi) lub typ 

biustonosza. Te informacje są istotne dla 86% osób kupujących bieliznę w sklepach internetowych. 
Konsumenci wybrali średnio 9 parametrów jako informacje ważnych dla nich w procesie zakupowym 

dotyczącym bielizny. 
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Istotne parametry
Informacje potrzebne przy zakupie obuwia

Zostawmy na chwilę kategorie dotyczące odzieży i zobaczmy, jakie parametry są najistotniejsze dla osób, 

które w internecie chcą zakupić obuwie.  
Okazuje się, że analogicznie jak w przypadku ubrań, to rozmiar jest informacją, która jest tu najważniejsza 
dla konsumentów (88%). W dalszej kolejności zwracamy uwagę na kolor butów (77%), dostępność ich 

podstawowego zdjęcia (71%) oraz materiał zewnętrzny (69%). 
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Wykres nr 9 - Które z parametrów w kategorii OBUWIE są według Ciebie kluczowe i e-sklep powinien je prezentować w opisie? 
Raport Label Power, internauci, N=129

rozmiar (np. 40 ze wskazaniem kraju)

kolor

zdjęcie podsatwowe

materiał zewnętrzny

wysokość obcasa

materiał wewnętrzny

typ (np. sandały, baleriny)

nazwa producenta

zdjęcie dodatkowe

gwarancja

rodzaj obcasa (np. szpiltka, stożek)

podeszwa (materiał, rodzaj)

kształt noska (np. okrągły, szpic)

wysokość cholewki (dla butów wysokich)

wykończenie

płeć (+ niemowlę, dziecko, młodzież)

wkładka (czy jest ruchoma)

zapiecie (np. klamra, sznurowadła)

kraj produkcji

sposób pielęgnacji

szerokość cholewki (dla butów wysokich)

czy rozmair zgodny z normą np. PN-ISO 9407:2002

tęgość

wyróżnienie (np. ultralekkie, zdrowotne)

styl

nazwa linii produktowej (serii)

nr GTIN (EAN)

ID producenta

film

Inne 1%

7%

8%

9%

17%

24%

30%

35%

36%

43%

47%

47%

48%

49%

50%

50%

51%

53%

53%

59%

63%

64%

64%

65%

65%

67%

69%

71%

77%

88%
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Zapytaliśmy też konsumentów o to, jakie inne informacje, czy też funkcje na stronie e-sklepów uznaliby za 
przydatne w trakcie zakupów. Uzyskaliśmy wiele ciekawych odpowiedzi, a tym samym wiedzę przydatną 

internetowym sprzedawcom, której posiadanie powinno przyczynić się do zwiększenia liczby klientów. 
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• Publikowanie rzeczywistych zdjęć, które nie odbiegają od oryginału produktu. 

• Informowanie o różnych certyfikatach, np. ekologicznych. 

• Możliwość powiększenia zdjęcia tak, by móc przyjrzeć się szczegółom i materiałowi. 

• Prezentowanie większych rozmiarów danego produktu na modelce o odpowiednim rozmiarze 

(modelki plus size). 

• Możliwość obejrzenia produktu w 3D. 

• Publikowanie licznych zdjęć o wysokiej jakości. 

• Podgląd podczas zakupu opinii innych osób, które dany produkt już zakupiły. 

• Oprócz rozmiaru ogólnie (np. M/38) podawanie też wszystkich możliwych wymiarów, ponieważ 

rozmiary te mogą się różnić w zależności od producenta. 

• Ładnie zapakowany produkt przy wysyłce, w środku np. karta od sklepu, bądź zniżka na kolejne 

zakupy. 

• Pokazywanie większej liczby „nietypowych” rozmiarów, jak XXS czy XXL. 

• Informowanie o czasie realizacji zamówienia. 

• Możliwość darmowego zwrotu produktu. 

Zdaniem konsumentów
Jakie informacje są ważne, a często niedostępne?

Co jest ważne dla konsumentów?



Zdaniem konsumentów
Jakie informacje są ważne, a często niedostępne?
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„

„

Ważne przy kupowaniu produktów są dla mnie również uzyskane certyfikaty np. fakt, że produkt został 
wytworzony z ekologicznych upraw itp. 

      

Niezwykle ważne dla mnie jest by ubrania „plus size” prezentowane były na modelce „plus size", dzięki 

czemu mam lepszy obraz tego, jak ja mogę wyglądać w danej rzeczy. Prezentowanie ubrań w większych 
rozmiarach na modelce w rozmiarze S powoduje, że często po otrzymaniu danej rzeczy i przymierzeniu 

jej, następuje ogromne rozczarowanie, bo przecież ta rzecz całkiem inaczej układa się na mnie. 

      

„
Zakup ubrań przez Internet bywa czasem kłopotliwy z uwagi na nieujednoliconą rozmiarówkę. W jednym 
sklepie dany rozmiar np. M/38 różni się od rozmiaru M/38 w innym sklepie. Stąd też istotne jest 

ujednolicenie, ale również podawanie wszystkich wymiarów, np. w przypadku koszul długości zewnętrznej  
i wewnętrznej rękawa. 

      

W zakupach przez Internet szczególną uwagę skupiam na zdjęciach - ich ilość oraz różne punkty widzenia 

produktu często są czynnikiem decydującym o moim wyborze. 

      

Doskonałym pomysłem jest opcja umieszczenia na stronie opinii klientów o produkcie, to często pomaga  
w podjęciu właściwej decyzji i dokonania trafnego zakupu :) 

      

„
„



Część II 
Sprzedawcy internetowi 



Podejście do standaryzacji 
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Podejście do standaryzacji
Prowadzenie e-sklepów

Znając już opinie na temat potrzeby standaryzacji opisów produktów wśród konsumentów, należy 

zaprezentować podejście w tym temacie drugiej strony - czyli właścicieli i zarządców e-sklepów.  
Jak wspominaliśmy, skoncentrowaliśmy się na sprzedawcach w kategorii odzieżowej. Pozostali uczestnicy 
badania sprzedający w innych kategoriach proszeni byli o zgłoszenie chęci udziału w kolejnej edycji 

badania dla następnych kategorii sprzedażowych. Wśród zbadanych przez nas sklepów, poprzez kanał 

internetowy swoje produkty sprzedaje aż 71%, a 17% prowadzi działalność także w formie m-sklepu, czyli 

mobilnie. 
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Wykres nr 10 - W jakiej branży działasz? 
Raport Label Power, sprzedawcy, N=338

odzież damska

obuwie

odzież męska

bielizna

Inne 17%

17%

19%

36%

57%

Wykres nr 11 - W jakiej branży działasz? 
Raport Label Power, sprzedawcy, N=214

e-sklep

sklep stacjonarny

media społecznościowe, np. Facebook

m-sklep

Inne 8%

17%

30%

44%

71%
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Podejście do standaryzacji
Najważniejsze cechy produktów - koszulki i bluzki

Sprzedawcy różnych kategorii odzieżowych, podobnie jak konsumenci, podzielili się z nami swoimi 

opiniami dotyczącymi najważniejszych cech, jakie powinna zawierać e-etykieta dostarczana przez 

producenta odzieży. Są oni w tej kwestii zgodni z konsumentami - wiele parametrów istotnych dla 
internautów jest również ważnych dla internetowych przedsiębiorców, niektóre z nich różnią się jedynie  
o kilka punktów procentowych. 
Najważniejszymi cechami produktu z punktu widzenia sprzedawców okazały się przede wszystkim rozmiar 

oraz kolor produktu, niezależnie od rodzaju odzieży. Internetowi przedsiębiorcy pytani o różne kategorie, 
wybierali mniej istotnych dla nich parametrów niż konsumenci. 
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Wykres nr 12 - Które z parametrów w kategorii KOSZULA/BLUZKA/PODKOSZULEK/SWETER są według Ciebie kluczowe i które powinnaś/
powinieneś otrzymywać od producenta jako e-etykietę? 

Raport Label Power, sprzedawcy, N=53

rozmiar (np. S/36)

kolor

nazwa producenta

rodzaj rękawa (np. krótki)

obwód w pasie (w cm)

obwód klatki piersiowej (w cm)

skład surowcowy

długość koszuli (w cm)

obwód bioder (w cm)

sylwetka (np. klasyczna, slim)

dł. rękawa po zew.

kołnierzyk - rozmiar

dł. rękawa po wew.

sposób konserwacji

kieszenie (czy są, jakiego rodzaju)

styl zapięcia

kołnierzyk - rodzaj (np. włoski, button down)

nazwa linii produktowej (serii)

ID producenta

nr GTIN (EAN)

Inne 2%

4%

5%

14%

28%

35%

41%

31%

41%

46%

46%

60%

52%

65%

69%

67%

62%

60%

63%

83%

91%

2%

21%

21%

23%

30%

34%

36%

36%

38%

40%

43%

45%

51%

59%

60%

64%

64%

66%

74%

81%

83%

Sprzedawcy Konsumenci
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Podejście do standaryzacji
Najważniejsze cechy produktów - spodnie i spódnice
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Wykres nr 13 - Które z parametrów w kategorii SPODNIE DAMSKIE/SPODNIE MĘSKIE są według Ciebie kluczowe i które powinnaś/powinieneś 
otrzymywać od producenta jako e-etykietę? 

Raport Label Power, sprzedawcy, N=38

rozmiar (np. S/36)

kolor

szerokość w pasie (w cm)

skład surowcowy

rodzaj stanu (np. biodrówki)

długość nogawki (np. krótkie, rybaczki)

szerokość w biodrach (w cm)

nazwa producenta

długość nogawki od pasa zew. i wew

szerokość nogawki (krój)

styl

rodzaj pasa  (np. gumka)

zapięcie (np. zamek, guziki)

kieszenie

sposób konserwacji

ID producenta

nazwa linii produktowej (serii)

nr GTIN (EAN)

Inne 1%

5%

19%

6%

29%

48%

46%

55%

40%

66%

61%

68%

70%

68%

79%

58%

75%

74%

85%

3%

16%

21%

21%

40%

47%

47%

47%

50%

55%

61%

61%

66%

68%

68%

74%

74%

74%

76%

Wykres nr 14 - Które z parametrów w kategorii SPÓDNICA są według Ciebie kluczowe i które powinnaś/powinieneś otrzymywać od producenta 
jako e-etykietę? 

Raport Label Power, sprzedawcy, N=29

rozmiar (np. M/38)

kolor

szerokość w pasie

fason (np. ołówkowa)

skład surowcowy

długość (w cm)

nazwa producenta

szerokość w biodrach

rodzaj pasa

podszewka (jest czy nie ma)

kieszenie (rodzaj)

sposób konserwacji

styl

zapięcie

ID producenta

nazwa linii produktowej (serii)

nr GTIN (EAN)

Inne
19%

29%

6%

55%

46%

40%

48%

58%

61%

68%

66%

79%

68%

74%

70%

75%

85%

3%

17%

21%

21%

45%

48%

48%

55%

55%

55%

62%

62%

66%

69%

69%

69%

83%

86%

Sprzedawcy Konsumenci
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Podejście do standaryzacji
Najważniejsze cechy produktów - spodnie i spódnice
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Wykres nr 15 - Które z parametrów w kategorii SUKIENKA są według Ciebie kluczowe i które powinnaś/powinieneś otrzymywać od 
producenta jako e-etykietę? 

Raport Label Power, sprzedawcy, N=35

rozmiar (np. M/38)

kolor

szerokość w pasie

szerokość w biodrach

skład materiałowy

nazwa producenta

szerokość pod biustem

fason (np. dopasowana)

szerokość w ramionach

długość (od ramion)

długość rękawa

wzór (np. kwiaty)

podszewka

styl

sposób konserwacji

rodzaj dekoltu

zapięcie

kieszenie

ID producenta

nazwa linii produktowej (serii)

nr GTIN (EAN) 4%

14%

7%

33%

47%

58%

24%

32%

50%

54%

53%

62%

59%

69%

69%

56%

66%

63%

69%

79%

88%

14%

20%

20%

37%

37%

43%

43%

46%

46%

49%

51%

57%

60%

63%

63%

63%

66%

66%

69%

80%

89%

Wykres nr 16 - Które z parametrów w kategorii ŻAKIET/MARYNARKA są według Ciebie kluczowe i które powinnaś/powinieneś otrzymywać od 
producenta jako e-etykietę? 

Raport Label Power, sprzedawcy, N=33

rozmiar (M/38)
kolor

długość rękawa

długość
nazwa producenta

szerokość w ramionach

skład (mat. wierzchni)
kieszenie

zapięcie (np. zamek, guziki 1 rząd)

sylwetka
wzór

styl
skład (podszewka)

klapy (rodzaj)

rozcięcia
nr GTIN (EAN)

ID producenta

nazwa linii produktowej (serii)
Inne 1,4%

19,4%

4,2%

6,9%

47,2%

43,1%

58,3%

38,9%

54,2%

63,9%

55,6%

44,4%

66,7%

75%

69,4%

84,7%

77,8%

84,7%

94,4%

15%

21%

21%

27%

30%

36%

39%

39%

42%

46%

49%

49%

58%

58%

61%

70%

73%

82%

Sprzedawcy Konsumenci
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Podejście do standaryzacji
Najważniejsze cechy produktów
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Wykres nr 17 - Które z parametrów w kategorii BIELIZNA są według Ciebie kluczowe i które powinnaś / powinieneś otrzymywać od producenta 
jako e-etykietę? 

Raport Label Power, sprzedawcy, N=11

kolor

rozmiar (M/38)

nazwa producenta

szew - bezszwowe

skład zewnętrzny

nr GTIN (EAN)

ID producenta

skład wewnętrzny

fiszbiny (czy są)

push-up (czy tak)

sposób konserwacji

fason majtek (np. bokserki, stringi)

typ biustonosza (np. push-up, balconette)

ramiączka (odpinanie, szerokość)

nazwa linii produktowej (serii)

zapięcie biustonosza (ilość rzędów i stopni) 51,8%

18,2%

70%

86,4%

86,4%

31,8%

78,2%

75,5%

60%

5,5%

5,5%

48,2%

61,8%

60%

89,1%

78,2%

27%

36%

46%

46%

46%

46%

46%

46%

46%

46%

46%

55%

64%

73%

82%

91%

Sprzedawcy Konsumenci

Jedynie sprzedawcy bielizny i obuwia wskazali na inne „topowe” odpowiedzi, jednak odbiegały one tylko  
w niewielkim stopniu od tych, jakie wybrali sprzedawcy odzieży. W przypadku bielizny najważniejszy dla 

sprzedawców okazał się nie rozmiar (82%), a kolor (91%). Podobnie w przypadku obuwia, gdzie rozmiar 
znalazł się zaraz za kolorem, ex aequo z mniej istotną w przypadku innych kategorii nazwą producenta. 
Kwestia takie jak nr GTIN, ID producenta, czy nazwa linii produktowej, okazały się istotne jedynie dla 

sprzedawców. 
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Wykres nr 18 - Które z parametrów w kategorii OBUWIE są według Ciebie kluczowe i które powinnaś / powinieneś otrzymywać od producenta 
jako e-etykietę? 

Raport Label Power, sprzedawcy, N=44

kolor

nazwa producenta

rozmiar (np. 40 ze wskazaniem kraju)

materiał zewnętrzny

materiał wewnętrzny

wysokość obcasa

zdjęcie podsatwowe

wysokość cholewki (dla butów wysokich)

szerokość cholewki (dla butów wysokich)

rodzaj obcasa (np. szpiltka, stożek)

kraj produkcji

podeszwa (materiał, rodzaj)

płeć (+ niemowlę, dziecko, młodzież)

wykończenie

typ (np. sandały, baleriny)

sposób pielęgnacji

gwarancja

wkładka (czy jest ruchoma)

kształt noska (np. okrągły, szpic)

styl

tęgość

zdjęcie dodatkowe

zapiecie (np. klamra, sznurowadła)

nazwa linii produktowej (serii)

wyróżnienie (np. ultralekkie, zdrowotne)

nr GTIN (EAN)

czy rozmair zgodny z normą np. PN-ISO 9407:2002

ID producenta

film

Inne 1%

7%

8%

36%

9%

30%

17%

48%

64%

35%

24%

53%

49%

63%

47%

65%

50%

50%

53%

47%

59%

43%

51%

71%

67%

65%

69%

88%

64%

77%

5%

16%

18%

23%

25%

27%

34%

39%

39%

41%

43%

46%

46%

48%

48%

50%

50%

52%

52%

52%

55%

55%

55%

55%

61%

64%

66%

77%

77%

80%

Sprzedawcy Konsumenci

W przypadku obuwia również to konsumenci wybrali więcej istotnych dla nich kategorii, zdecydowanie 

częściej zaznaczali też parametry takie jak podstawowe/dodatkowe zdjęcie, typ obuwia, gwarancję czy 

zgodność rozmiaru z normami, jako istotne dla nich informacje.



Podejście do standaryzacji
Ważność zmian w opisywaniu cech produktów 

Oprócz opinii osób, które zajmują się branżą odzieżową, zapytaliśmy także przedsiębiorców mających 

inną specjalizację, czy uważają, że również w ich branży, powinny powstać standardy podstawowych 

opisów produktów. Zdecydowana większość, bo aż 95% z nich stwierdziło, że tak.  
Co więcej, wśród osób z branży modowej, 86% sprzedawców zaznaczyło, że stworzenie standardów opisu 

produktów jest dla nich ważne. 

29

Wykres nr 19 - Czy uważasz, że w Twojej branży również powinno się wypracować standardy podstawowych opisów produktów?   
Raport Label Power, sprzedawcy spoza branży modowej, N=42

Wprowadzenie standardów 5%95%

Tak Nie

Wykres nr 20 - Czy stworzenie standardów opisu produktów jest dla Ciebie ważne? 
Raport Label Power, sprzedawcy z branży modowej, N=82

Wprowadzenie standardów 4%10%30%56%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie



Kluczowe dane od producenta
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Wykres nr 21 - Jakie dane są dla Ciebie kluczowe w zakresie IDENTYFIKACJI i DANYCH DODATKOWYCH dotyczących produktu? 
Raport Label Power, sprzedawcy, N=44

nazwa producenta

waga brutto (g/kg)

wysokość (mm)

głębokość (mm)

szerokość (mm)

waga netto (g/kg)

kraj pochodzenia produktu

nazwa dostawcy

typ opakowania (blister/karton)

informacja czy opakowanie 
 jest jednostką sprzedażową

GTIN (EAN)

informacja czy opakowanie  
jest jednostką zamówieniową

informacja czy produkt zawiera  
substancje niebezpieczne

informacja czy opakowanie 
jest jednostką fakturowaną

GLN dostawcy (nr lokalizacyjny dostawcy)

informacja czy to jest opakowanie zwrotne

data udostępnienia danych produktowych  
(od kiedy produkt w handlu)

GLN producenta (nr lokalizacyjny producenta) 11%

14%

16%

18%

18%

21%

21%

32%

34%

41%

48%

48%

50%

50%

55%

55%

59%

71%

Sprzedawcy internetowi podzielili się z nami również informacjami na temat innych danych, które z ich 

punktu widzenia są kluczowe i najistotniejsze w kontekście relacji stricte B2B, np. producent-sprzedawca. 

Dzięki odpowiedziom naszych respondentów otrzymaliśmy klarowny opis tego, jakie informacje są ważne 
m.in. w kwestii przechowywania produktów, paletyzacji, czy opakowań.  
W przypadku identyfikacji i danych dodatkowych o produkcie 71% sprzedawców wskazało nazwę 

producenta jako cechę dla nich najistotniejszą. Dalej uplasowała się waga brutto (59%), oraz takie cechy 

jak wysokość i głębokość (55%) oraz szerokość i waga netto (50%). Zdecydowanie mniej istotne okazały 
się takie informacje jak to, czy opakowanie jest zwrotne (16%), od kiedy produkt jest w sprzedaży (14%) 

oraz numer lokalizacyjny producenta (11%). 
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Wykres nr 22 - Jakie dane są dla Ciebie kluczowe w zakresie OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO?   Raport Label Power, sprzedawcy, N=46

czy produkt jest w regularnej sprzedaży

cena katalogowa produktu

informacja o dostępności produktów u dostawcy

sugerowana cena sprzedaży produktu

stawka podatku VAT

rabat dostawcy

ID producenta

minimalne zamówienie

nr GTIN (EAN)

dodatkowy identyfikator produktu

struktura produktu (tzw. kruchość produktu)

door-to-door (informacja czy produkt  
przejdzie sortownię kuriera)

polska klasyfikacja PKWiU

kod celny CN

Inne 2%

13%

17%

20%

20%

26%

33%

37%

39%

48%

50%

52%

59%

59%

61%

W kontekście  opakowania jednostkowego najistotniejszą kwestią okazała się informacja, czy dany produkt  

znajduje się w regularnej sprzedaży (61%). Zaraz za nią, bo tylko o 2 p.p. niżej znalazła się cena 

katalogowa produktu oraz informacja o dostępności produktów u dostawcy (59%).  
Wśród danych, które okazały się mniej ważne z punktu widzenia biznesu, znalazły się takie wytyczne jak 

kruchość produktu, informacja, czy przejdzie sortownię kuriera (po 20%) oraz kod celny CN (13%) 
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Wykres nr 23 - Jakie dane są dla Ciebie kluczowe w zakresie PRZECHOWALNICTWA?  Raport Label Power, sprzedawcy, N=44

maksymalna temperatura przechowywania

minimalny termin przydatności do spożycia/użycia  
od wyprodukowania

maksymalna wilgotność przechowywania

minimalna temperatura przechowywania

minimalna wilgotność przechowywania

minimalny termin do spożycia/użycia od dostawy

Inne 9%

36%

41%

43%

48%

48%

50%

Kolejnym obszarem, o jaki zapytaliśmy sprzedawców, było przechowalnictwo. W tym kontekście połowa 

pytanych przez nas osób wybrała maksymalną temperaturę przechowywania danego produktu. Niewiele 

mniej (różnica wyniosła jedynie 2 p.p.), otrzymały takie informacje, jak minimalny termin przydatności do 
spożycia/użycia od momentu wyprodukowania oraz maksymalna wilgotność przechowywania (po 48%).  
Mniej, bo 36% sprzedawców, za istotną dla nich informację uznało minimalny termin do spożycia/użycia od 

momentu dostawy produktu. 
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Wykres nr 24 - Jakie dane są dla Ciebie kluczowe w zakresie OPAKOWANIA POŚREDNIEGO (np. zgrzewka, karton, display)? Raport Label 
Power, sprzedawcy, N=43

waga brutto (kg)

wysokość (mm)

szerokość(mm)

głębokość (mm)

typ opakowania (zgrzewka, karton)

ilość opakowań jednostkowych  
w opakowaniu pośrednim

informacja czy opakowanie 
 jest jednostką sprzedażową

informacja czy opakowanie  
jest jednostką zamówieniową

informacja czy opakowanie  
jest jednostką fakturowaną

informacja czy opakowanie jest zwrotne

nr GTIN (EAN)

Inne 2%

21%

23%

23%

23%

33%

42%

49%

49%

49%

54%

56%

Po temacie przechowalnictwa przyszedł czas na tematykę opakowania pośredniego, czyli zgrzewek, 

kartonów itp. Dla sprzedawców w tym obszarze najważniejsza jest waga brutto produktu (56%) oraz, w 

dalszej kolejności, jego konkretne wymiary, tj. wysokość (54%), szerokość i głębokość oraz typ 
opakowania (po 49%). 
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Wykres nr 25 - Jakie dane są dla Ciebie kluczowe w zakresie OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (np. paleta)? Raport Label Power, sprzedawcy, 
N=40

waga brutto (kg)

wysokość (mm)

szerokość (mm)

typ opakowania (paleta, karton)

głębokość (mm)

informacja czy to jest opakowanie zwrotne

nr GTIN (EAN)

informacja czy opakowanie jest jednostką sprzedażową

informacja czy opakowanie jest jednostką zamówieniową

informacja czy opakowanie jest jednostką fakturowaną

Inne 5%

25%

28%

28%

30%

33%

58%

63%

65%

68%

78%

Wiemy już jakie cechy są ważne w kwestii opakowania pośredniego. Przyjrzyjmy się zatem odpowiedziom 

na temat opakowań zbiorczych, takich jak np. palety.  
Podobnie jak w poprzednim wypadku, najważniejsze dla sprzedawców informacje to waga brutto (78%), 
oraz wymiary takie jak wysokość (68%) oraz szerokość (65%).  
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Wykres nr 26 - Jakie dane są dla Ciebie kluczowe w zakresie PALETYZACJI? Raport Label Power, sprzedawcy, N=40

ilość opakowań pośrednich na palecie

wysokość brutto palety

waga brutto palety

liczba opakowań na warstwie

liczba warstw na palecie

Inne 5%

46%

51%

56%

64%

74%

Ostatnim tematem, o jaki zapytaliśmy sprzedawców, była paletyzacja. Sprzedawcy podzielili się z nami 

informacjami na temat tego, które z parametrów palet są dla nich najważniejsze również w tym obszarze. 

Najbardziej istotną - bo wybraną przez 74% ze sprzedawców - cechą palet, okazała się ilość opakowań 
pośrednich na palecie. Kolejnymi typami zostały wysokość brutto palety (64%), jej waga (56%) oraz liczba 

opakowań w pojedynczej warstwie palet. 



Rekomendacja dot. opisu produktów - 

kategoria fashion



W grudniu 2014 roku organizacje GS1 Polska oraz Izba Gospodarki Elektronicznej 
zapoczątkowały prace nad zdefiniowaniem katalogu głównych cech produktów. Zainicjowanie działań 
związane było z wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych oraz dynamiką i kierunkiem rozwoju e-
handlu, skutkujących narastającymi potrzebami w zakresie przekazywania informacji o produkcie czyli 
tzw. elektronicznej etykiety produktu.   
Sprawdzone działania były skupione wokół branży fashion. 

Otoczenie biznesowe 
• W 2014 r. 21,6 mln Polaków korzystało z Internetu 
• 46% internautów robiło zakupy on-line1  
• Największy zasięg - 28% badanych – miały e-sklepy oferujące odzież i obuwie1  
• W ciągu ostatnich 5 lat popularność e-sklepów oferujących odzież zwiększyła się o 81%1  
• 32% badanych napotykała na nieprawdziwe informacje lub brak istotnych informacji o produkcie  
• 24% badanych zgłaszało trudności ze znalezieniem produktu2 
• Nieprawdziwe informacje lub brak istotnych informacji o produkcie najbardziej zniechęcały grupę 

wiekową 15-18 lat, czyli wchodzących na rynek, młodych konsumentów2  

Wymogi prawne 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/83/UE z dn. 25.10.2011r.) nakłada na 

(e)przedsiębiorcę obowiązek udzielania konsumentowi informacji o głównych cechach towarów zanim 
konsument zostanie związany umową. 

  Odpowiedź na pytanie, czym są główne cechy produktów można uzyskać tylko w zakresie artykułów 
spożywczych (wynika z Rozporządzenia 1169/2011), pozostałe branże nie są regulowane prawnie, ale 
też (w większości) nie wypracowały dotychczas standardów w tym zakresie. Sklepy internetowe bardzo 
często borykają się zatem z koniecznością samodzielnego opracowywania opisów produktów, 
niejednokrotnie bez informacji wsadowych (od producenta lub dystrybutora produktu).  

Podjęte działania  
1. GS1 Polska, jako krajowa organizacja standaryzacyjna oraz Izba Gospodarki Elektronicznej, jako 

organizacja skupiająca przedsiębiorców działających w obszarze handlu elektronicznego, 
zainicjowały Grupę Roboczą, której celem było wypracowanie zakresu podstawowych atrybutów 
opisujących produkty w branży fashion.  

2. Przeprowadzono spotkania Grupy Roboczej, podczas których dyskutowano o wadze i wartości 
poszczególnych atrybutów. W oparciu o ustalenia Grupy Roboczej, w okresie 17.06-31.10.2015, 
przeprowadzono ankietę on-line. W pracach Grupy oraz w Ankiecie uczestniczyli przedstawiciele 
branży modowej oraz firm technologicznych. 

3. Na bazie wyników ankiety oraz w oparciu o globalne standardy GS1 stworzono wykaz atrybutów 
stanowiący załącznik do niniejszej rekomendacji.  

Rekomendacje 

W celu zachowania zgodności z przepisami Dyrektywy, organizacja GS1 Polska oraz Izba Gospodarki 
Elektronicznej rekomendują producentom budowę kart produktowych w oparciu o listę atrybutów 
stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu, których zastosowanie zapewnia zgodność  
z przepisami Rozporządzenia.  

1. http://kupujewinternecie.info.pl/wp-content/uploads/2014/11/RAPORT-Kupuje-w-internecie-2014.pdf 
2. E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska
3. Dyrektywa konsumencka Art. 5 pkt. 1 pkt. a
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http://www.gs1pl.org/
http://www.ecommercepolska.pl/pl/
http://kupujewinternecie.info.pl/wp-content/uploads/2014/11/RAPORT-Kupuje-w-internecie-2014.pdf
http://www.ecommercepolska.pl/pl/dla-czlonkow/baza-wiedzy-do-rozwoju-biznesu-online/badania-i-raporty/raporty-formularz?raport=847
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1102&ei=dJwGVfm6H4nkUuCHhLAI&usg=AFQjCNFi9DFjwdwJNpI5Q0dCNnBHmok-_Q&sig2=K9DnqTD75njMzVuYIq8Lbw&bvm=bv.88198703,d.d24
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Grupa Nazwa atrybutu jm Wartość Uwagi Wynik 
ankiety
y

Opakowanie jednostkowe najniższego rzędu, najczęściej konsumenckie

GTiN mm TAK
Wysokość mm TAK
Szerokość mm TAK

Głębokość mm TAK

Waga netto g/kg TAK
Waga brutto g/kg
Typ opakowania blister/karton/butelka itp.
Czy opakowanie jest jednostką 
sprzedażową? TAK/NIE

Czy opakowanie jest jednostką 
zamówieniową? TAK/NIE

Czy opakowanie jest jednostką 
fakturowaną? TAK/NIE

Czy to jest opakowanie zwrotne? TAK/NIE
Czy produkt zawiera substancje 
niebezpieczne? TAK/NIE Istotne z punktu widzenia 

składowania towaru
Kraj pochodzenia produktu Kod kraju TAK
Data udostępnienia danych 
produktowych data Od kiedy produkt jest dostępny w 

handlu
GLN producenta Nr lokalizacyjny producenta

NazwNazwa producentaa producenta TAK

GLN dostawcy jeśli pole dot. producent jest inne
Nazwa dostawcy jeśli pole dot. producent jest inne TAK

Identyfikacja i dane dodatkowe dot. branży fashion
Kolor TAK
Rozmiar wg standardy 36/38 lub S/M
Rozmiar powtórzony w cm TAK

Szerokość cm w ramionach, pasie, biodrach, pod 
biustem, nogawki, rękawa TAK

Długość - rękawa, nogawki cm np. krótkie, rybaczki podawana po zew. i po wew. TAK
Wysokość cm obcasa, cholewki TAK
Obwód cm biodra, pas, kl. piersiowa TAK
Skład surowcowy materiał zew. i wew, podeszwa TAK
Typ Produkte Np. sandały, bokserki TAK

Rodzaj - wyróżnienie typowe dla 
wybranego asortymentu

np. obcas-płaski, kształt noska-
szpic, pas-gumka, stan-biodrówki, 
rękaw-krótki, dekolt - karo

TAK

Fason odzieży np. spódnica ołówkowa TAK

Rodzaj zapięcia np. guziki, zamek, rzep informacja o ilości rzędów i stopni 
oraz zapięciu dodatkowym TAK

Wzór materiału kratka, paski, kwiaty, 
gładki itp. TAK

Sylwetka klasyczna, slim itp. TAK

Płęć
niemowlę, dziecko, 
kobieta, mężczyzna, 
unisex

TAK

Gwarancja warunki gwarancji TAK

Dodatkowy identyfikator produktu Kod identyfikator (kod nadawany przez 
producenta np. SAP Code)

Polska Klasyfikacja PKWiU Kod
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Kod celny CN Kod Customs Tarif Number
Stawka podatku VAT % VAT/PL

Cena katalogowa produktu zł Średnia cena sprzedaży pdoruktu 
do pośredników

Sugerowana cena sprzedaży produktu zł Sugerowana cena dla konusmenta
Minimalne zamówienie szt.

Przechowalnictwo
Minimalny termin przydatności do 
spożycia/użycia od wyprodukowania dni TAK

Minimalny termin do spożycia/użycia od 
dostawy dni zwyczajowo do 80% wartości 

przydatności od wyprodukowania
Minimalna temperatura przechowywania C
Maksymalna temperatura 
przechowywania C TAK

Minimalna wilgotność przechowywania %
Maksymalna wilgotność 
przechowywania % TAK

Opakowanie pośrednie (np. zgrzewka, karton, display itp.)
GTiN
Wysokość mm TAK
Szerokość mm TAK
Głębokość mm TAK
Waga brutto g/kg TAK
Typ opakowania zgrzewka/karton/itp.
Czy opakowanie jest jednostką 
sprzedażową? TAK/NIE

Czy opakowanie jest jednostką 
zamówieniową? TAK/NIE

Czy opakowanie jest jednostką 
fakturowaną? TAK/NIE

Czy to jest opakowanie zwrotne? TAK/NIE
Ilość  opakowań jednostkowych w 
opakowaniu pośrednim szt. 

Opakowanie zbiorcze (np. paleta)

GTiN Jeśli występuje, jeśli nie to trzeba 
przejść do punktu „paletyzacja”

Wysokość mm TAK
Szerokość mm TAK
Głębokość mm TAK
Waga brutto g/kg TAK

Typ opakowania typ palety lub skrzyni 
transportowej TAK

Czy opakowanie jest jednostką 
sprzedażową? TAK/NIE

Czy opakowanie jest jednostką 
zamówieniową? TAK/NIE

Czy opakowanie jest jednostką 
fakturowaną? TAK/NIE

Czy jest to opakowanie zwrotne? TAK/NIE



Almanach ekspercki 
Pierwsze spojrzenie ekspertów na standard opisów produktów offline i online



Wpływ na decyzje konsumenckie ma bardzo wiele czynników, w tym odpowiednie opisanie  
i przedstawienie produktu. Obserwujemy polskich konsumentów od lat i widzimy, że owszem, interesuje 

ich formalny opis towaru, ale o wiele chętniej zerkają na inspiracje i opisy trendów. Także rola 
sprzedawców jest tu niebagatelna, szczególnie w zakresie prezentacji graficznej poprzez zdjęcia.  

Z doświadczeń jakie mamy w Allegro wynika, że - przede wszystkim w odniesieniu do kategorii Moda - 

właściwa prezentacja produktu ma ogromne znacznie. Visual merchandising w świecie off-line podąża za 

aktualnymi trendami i tendencjami rynkowymi: ma ułatwiać zauważanie produktów i docenienie ich 
walorów przez kupujących. Ma też wesprzeć klienta w zakupie produktu np. poprzez wyobrażenie go sobie 
w konkretnej stylizacji. Podobnie rzecz ma się w branży modowej online gdzie - jak zwykło się mawiać - 

„kupuje się oczami”. 

Wiemy z raportu Polska Strojna, że Polacy bardzo potrzebują wsparcia przed decyzją o zakupie i chętnie 

kupują polecane już gotowe zestawy. Często sami poszukują wzorów do naśladowania i są w stanie 

poświęcić wiele pieniędzy, czasu i uwagi aby takie wskazówki znaleźć. Jednak to po stronie sprzedającego 

leży ciężar jak najlepszej prezentacji produktu. Niezbędne jest, by sprzedawcy mogli się oprzeć na 
standardach rynkowych, a dotyczą one głównie tła na fotografiach prezentujących poszczególne 

przedmioty oraz opisu produktu. W tej branży działa niezmiennie kilka żelaznych nieprzemijających zasad. 

Przede wszystkim produkty modowe najlepiej prezentują się na modelkach i zawsze wśród zdjęć 

produktów powinno jednak znaleźć się również zdjęcie typu packshot. Kiedy prezentujemy produkty na 
jasnym, najlepiej szarym lub białym tle, wtedy właściwie eksponowany jest kolor i uwaga klienta 

koncentruje się na proponowanym produkcie, a nie zbędnych szczegółach tła które mogą rozpraszać. 

Ważne jest, aby pokazać produkt najlepiej w kilku ujęciach: przód i tył, profil itd. Często wydaje nam się, że 

zdjęcie to jedyny sposób by wyróżnić swój sklep, dlatego próbujemy wyrwać się ze schematów i specjalnie 
je oznaczyć, ozdobić i spersonalizować, jednak pamiętajmy, że bardziej niż kreatywność, zdjęcie powinno 

pokazywać profesjonalizm sprzedawcy i świadczyć o jakości produktu. 

Choć wielu ekspertów twierdzi, że nawet najlepszy opis nie przyciągnie uwagi klienta tak skutecznie, jak 

dobra prezentacja wizualna, pamiętajmy, że to właśnie opisy pozwolą znaleźć klientom naszą ofertę  
i wesprą pozycjonowanie sklepu - a żaby tak się stało, powinny być unikatowe, wyczerpujące i oryginalne. 

Jednym zdaniem - powinny zawierać wszystkie istotne informacje z punktu widzenia klienta, bo tylko  
wtedy wraz z profesjonalnymi zdjęciami tworzą komplementarną ofertę. 
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Nie tylko metka
Celestyna Lendo-Zachariasz, Michał Markowski,  
Allegro Sp. z o.o. 

http://bit.ly/allegropolskastrojna2015


Jednym z najistotniejszych elementów prezentacji produktów, dla klientów platform sprzedażowych takich 
jak Allegro, jest zdjęcie produktu. Pomaga klientowi pokonać największą barierę wynikającą z handlu 

online - dzięki niemu może zobaczyć produkt, dlatego jest jednym z najważniejszych atrybutów oferty.  
Według badań nowojorskiej firmy MGD Advertising więcej kupujących wskazuje na istotność dobrego 

zdjęcia przy zakupach (67%), niż specyfikacji technicznej (64%), wyczerpującego opisu produktu (54%) 
czy oceny i recenzji (53%). W branży modowej, w której wygląd i kolor przedmiotu są najważniejszymi 

cechami dla klienta, wysokiej jakości zdjęcie jest więc warunkiem lepszej sprzedaży. 

Historia prezentacji zdjęć produktów w serwisach internetowych w Polsce pokazuje, jak bardzo zmienia się 

percepcja klientów i estetyka, jaką kierują się sprzedający.  

Niepoprawne formalnie i wręcz brzydkie zdjęcia, okraszone krzykliwymi hasłami marketingowymi były 

cechą, która dobrze sprzedawała produkt ledwie kilka lat temu. Dziś rynek jest już na zupełnie innym 

etapie rozwoju: bazary w największych miastach są w odwrocie, klienci mają zasobniejsze portfele  
i wyższe wymagania jakościowe, tak wobec produktów, jak do całego otoczenia zakupów. Chętnie kupują 
w galeriach, także tych internetowych, jak Allegro. Młodzi bardzo aktywnie korzystają z urządzeń 

mobilnych. Klienci pragną atrakcyjnych, wysoko jakościowych produktów w dobrych cenach, ale też 

estetycznie zaprezentowanych. 

Mając świadomość tego zjawiska, postanowiliśmy wprowadzić w Allegro zasady czytelniejszej prezentacji 
zdjęć w serwisie. Obecnie jesteśmy w trakcie tego procesu, którego koniec planowany jest na luty 2017. 

Jedna z tych zasad mówi o konieczności używania białego tła podczas ekspozycji odzieży i obuwia. 

Jednocześnie w regulaminie wprowadzimy zakaz umieszczania dodatkowych elementów graficznych  
i napisów - miejsce na przekazywanie takich informacji jest w formalnych i nieformalnych opisach produktu 

i oferty.  

Białe tło eksponuje mocniej produkt, skupia całą uwagę klienta na ofertowym przedmiocie, uwypukla jego 

detale. Dzięki temu prostemu zabiegowi podwyższa percepcję jakości produktu. A klient, niezależnie od 
ceny przedmiotu, pragnie jak najwyższej jakości.   
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Zdjęcie produktu na białym tle ma również pośredni wpływ na zmniejszenie odsetka zwrotów, powodem 

których w branży odzieżowej - obok złego rozmiaru - jest rozczarowanie kolorem produktu. Dzieje się tak 

nie tylko z uwagi na „efekt monitora”, ale również dlatego, że zdjęcia odzieży na barwnym tle wpływają na 
zmianę percepcji koloru produktu, potrafią przekłamać jego odcień. Dodatkowo, przy zbyt ciemnych 

kolorach tła, istnieje ryzyko, że kolor odzieży otrzyma efekt „spranego” i „zmęczonego”. Tymczasem, białe 

tło, wiarygodnie oddaje kolor i pozwala kupującemu wyobrazić sobie produkt w dowolnym zestawieniu  
z jego szafy.   

Badani przez nas Polacy wskazują, że często wybierając produkty, kierują się zarówno przesłankami 

merytorycznymi, jak dokładny opis na metce lub w karcie produktu, jak i emocjonalnymi, czyli wyglądem 

produktu i spodziewanym wrażeniem, jakie wywrze na otoczeniu ubranie. Warto zatem pamiętać,  
by oprócz poprawnego i wyczerpującego opisu, dostarczać kupującym także wrażenia i emocje, które 

spowodują, iż będzie po ludzku zadowolony z zakupów. 

Celestyna Lendo-Zachariasz, Michał Markowski,  
Allegro Sp. z o.o. 
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Standardy towarzyszą nam od dawna. Dzięki nim już w czasach starożytnych mogliśmy wymieniać 

zrozumiałe dla wszystkich informacje np. o wadze i długości. Standardy sprawdziły się także w handlu  
i logistyce, gdzie są wdrażane z powodzeniem już od ponad 40 lat. Wraz z rozwojem sprzedaży przez 
Internet rola globalnych standardów musi wzrastać, zwłaszcza, jeśli celem jest wzrost efektywności dostaw 

i rozwój nowego modelu handlu wielokanałowego, w którym konsumenci oczekują tego samego poziomu 

doświadczenia niezależnie od miejsca i czasu dokonywania zakupów.  

Standard - co to jest i jakie „niewidoczne” korzyści odczuwamy dzięki standardom  

Zgodnie z definicją standard to „wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle 

najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu czy ludzkiego zachowania (norma 

kulturowa). Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu”. Istnienie standardów 
jest zwykle niewidoczne. Przykład? W większości krajów europejskich mamy ten sam standard gniazdek 

elektrycznych, dzięki czemu możemy swobodnie podłączyć dowolne urządzenia do prądu. Brak 

standardów zauważamy dopiero, gdy coś nie działa zgodnie ze standardem. Czyli mówiąc prościej - nie 

działa. Spróbujmy np. podłączyć kupiony w Polsce komputer do gniazdka w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie przyjęto inny standard. Bez specjalnej „przejściówki” nie będzie to możliwe.  

System GS1 - jakich standardów dotyczy i gdzie jest stosowany 

GS1 to sprawdzony system otwartych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych opracowanych w 

celu efektywnego zarządzania przepływem produktów (łańcuchami dostaw). Funkcjonuje od 40 lat na 
całym świecie i wspiera efektywne działanie przedsiębiorstw w handlu, transporcie i logistyce oraz 

ochronie zdrowia. Standardy GS1 służą identyfikacji, gromadzeniu i współdzieleniu informacji na temat 

produktów, lokalizacji, jednostek logistycznych, zasobów i relacji usługowych. Dzięki przestrzeganiu 

standardów i stosowaniu ich zawsze w ten sam sposób przedsiębiorstwa działające na całym świecie, w 
różnych krajach i na różnych kontynentach, mogą w łatwy sposób wymieniać informacje o 

przekazywanych sobie towarach oraz koordynować działania nawet w warunkach wymagających 

współpracy dostawców oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Podstawowe standardy GS1 to np. 

identyfikacja produktów z wykorzystaniem numerów identyfikacyjnych GTIN (Global Trade Item Number).  
Numer GTIN, czyli Globalny Numer Jednostki Handlowej (znany także pod nazwą EAN) służy do unikalnej 

w skali świata identyfikacji produktów w handlu. Można go znaleźć na opakowaniach produktów w postaci 

standardowych kodów kreskowych EAN/UPC. 
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Ekspert GS1 Polska, Instytut Logistyki i Magazynowania 



Na tym jednak nie koniec. Wraz z rozwojem Internetu i wzrostem roli informacji o produktach organizacja 

GS1 opracowała także, oprócz wielu innych, standard globalnej synchronizacji danych GDSN (Global Data 

Synchronisation Network), którego stosowanie umożliwia firmom na całym świecie automatyczne 

współdzielenie aktualnych informacji o produktach za pośrednictwem sieci katalogów elektronicznych. 
Obecnie w ten sposób wymienia się informacje dotyczące ponad 20 milionów unikalnych produktów,  
a organizacja GS1 czuwa, aby standardy dotyczące opisów produktów były zawsze aktualne i zgodne  
z obowiązującymi przepisami. 

Standardy GS1 – jakie korzyści daje ich stosowanie? 

Najważniejsze korzyści z zastosowania standardów GS1 obejmują m.in.:    

• zmniejszenie braków magazynowych i efektywniejsze zarządzanie zapasami, 

• poprawę szybkości i dokładności zamówień, 

• redukcję błędów w zamówieniach, dostawach i fakturach, 

• poprawę jakości informacji o produkcie, 

• optymalizację procesów logistycznych (obsługi, planowania), 

• zmniejszenie ilości pracy administracyjnej.  

Dzięki zastosowaniu standardów GS1 przedsiębiorstwa mogą automatyzować wiele obszarów swojej 

działalności.  Nie muszą poświęcać czasu np. na rozwiązywanie problemów wynikających z wymiany 

błędnych informacji o produktach, mogą poprawić efektywność działania i przede wszystkim skupić się na 
rozwoju swoich działań (swobodnie konkurować z innymi przedsiębiorstwami).  W 2015 roku Instytut 

Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska oraz Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczęły prace nad 

zdefiniowaniem standardowego opisu danych produktowych dla eCommerce. Działania realizowano  
w ramach ogólnopolskiego projektu Label Power. Siła e-etykiety i w pierwszej kolejności objęły branżę 
odzież i obuwie.  W wyniku prowadzonych prac stworzono pierwszą wersję standardu opisu produktów 

odzieżowych i obuwniczych, którą zaprezentowano w niniejszym Raporcie. Stworzenie szeroko 

akceptowanego standardu jest długotrwałe i wymaga zaangażowania ze strony tworzących go podmiotów, 
ciągłego wypracowywania konsensusu umożliwiającego trwałość standardów, otwartości, przejrzystości 

oraz spójności technicznej. 
W przypadku sektora eCommerce tworzenie standardów jest na początkowym etapie. Mamy jednak 

nadzieję, że korzyści płynące ze standaryzacji, które zauważyły także duże firmy technologiczne tj. Ebay, 
Amazon czy Google (od lutego 2017 wprowadzi obowiązek stosowania GTIN w swoich rozwiązaniach 

także w Polsce), przyczynią się do szerokiego wdrażania standardów przez sektor handlu elektronicznego 

w Polsce.    
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Rewolucja Internetu 

Standardy GS1 sprawdziły się w handlu tradycyjnym, którego motorem są duże sieci handlowe.   
Dzięki rozwojowi nowych technologii handel przenosi się do Internetu, w którym kluczową rolę odgrywają 

informacje o produktach, jakich konsument pozyskuje na ścieżce do zakupu. W świecie wirtualnym 

konsument nie może dotknąć produktu, ale chce zdobyć informacje niezbędne do podjęcia decyzji.  
Dlatego w handlu elektronicznym ważną rolę pełni dostęp do wiarygodnych treści umożliwiających 

weryfikację potrzeb zakupowych i zrealizowanie celu. Dostawcami tych treści są sklepy internetowe, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektywy Konsumenckiej muszą dostarczać konsumentom 

podstawowe opisy produktów w taki sposób, aby konsument mógł z łatwością dokonać wyboru. 
Konsekwencją niezastosowania się do wytycznych Dyrektywy może być uznanie umowy sprzedaży za 

niezawartą, co pociąga za sobą wszystkie związane z tym skutki, np. odesłanie towaru na koszt e-sklepu. 

A jak pokazują różne badania, błędny opis produktu w sklepie internetowym może powodować nawet do 

40% zwrotów towarów. 

eCommerce potrzebuje standardów 

Organizacja GS1 podejmuje liczne działania mające na celu, poprzez zastosowanie standardów, 

zapewnienie konsumentom dostępu do wiarygodnych danych produktowych:  

•  stworzono standard GS1 Source (Trusted Source of Data), który zakłada pozyskiwanie wiarygodnych    
danych od producentów i udostępnianie ich, poprzez sieć „agregatorów danych”, dostawcom aplikacji 

internetowych i mobilnych,  

• w wyniku współpracy podjętej z organizacjami W3C i schema.org opublikowano standard GS1 

SmartSearch, który obejmuje zestaw standardowych znaczników i wytycznych do opisu danych na 
stronach internetowych tak, aby treści oznaczone w ten sposób były łatwiej znajdowane przez 

wyszukiwarki. Opisane w ten sposób dane ułatwiają znajdowanie treści przez wyszukiwarki internetowe  
i pozwalają użytkownikom poszukującym informacji na efektywniejsze dotarcie do pożądanych treści.  

Dotychczasowe prace standaryzacyjne prowadzone przez GS1 na całym świecie są odpowiedzią na 

rosnące potrzeby Uczestników Systemu GS1, to jest producentów, dystrybutorów i sieci handlowych  
w zakresie dostarczania spójnych informacji produktowych, których podstawą jest prawidłowa identyfikacja 

i opis produktu we wszystkich kanałach sprzedaży. 

Jacek Pucher,  
Ekspert GS1 Polska, Instytut Logistyki i Magazynowania  
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Sprzedaż prowadzona przez sklepy internetowe znacząco różni się od tradycyjnej sprzedaży, do której byli 

przyzwyczajeni zarówno konsumenci, jak i ustawodawcy. Najistotniejszą różnicą jest brak możliwości 

bezpośredniego zapoznania się przez konsumenta z towarem oferowanym mu przez Internet. Konsument 
może dowiedzieć się o towarze tylko tyle, ile przekaże mu sklep internetowy za pomocą zdjęć i opisu. 

Niewystarczający opis może prowadzić do sytuacji, w których po otrzymaniu towaru konsument odstąpi  
od umowy (na co ma 14 dni od dnia odebrania towaru), ponieważ uzna, że otrzymany towar nie spełnia 

jego oczekiwań z uwagi na nieodpowiednie właściwości np. skład. Problem ten dostrzegł również 
prawodawca unijny tworząc dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Polski ustawodawca implementował tę dyrektywę  
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

Jakie informacje o towarze trzeba przekazać? 

Przepisy ustawy o prawach konsumenta wymagają poinformowania konsumentów przez sklepy 

internetowe o, jak to ujęto „głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia 

oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.” Ten dość ogólny i skomplikowanie brzmiący przepis 
oznacza przede wszystkim, że zakres udzielanych informacji powinien zostać dostosowany do specyfiki 

danego towaru. Im zatem prostszy towar, tym mniej informacji będzie wymaganych, bowiem towar będzie 

posiadał mniej głównych cech. Przygotowując taką informację sklep internetowy musi również uwzględnić, 

że konsument dokonując zakupu nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z towarem i przykładowo nie 
będzie mógł sprawdzić jego metki. Zakres udzielanych informacji musi być również dostosowany do 

kanału komunikacji z konsumentem. W klasycznym e-commerce sklep internetowy będzie dysponował 

większymi możliwościami co do ilości informacji przekazywanych konsumentowi niż w m-commerce. 

Standaryzacja z pomocą? 

Biorąc powyższe pod uwagę konsumentowi trzeba przekazać najważniejsze informacje dotyczące towaru 

tj. jego właściwości, skład, kolor, przeznaczenie, rozmiar, czy sposób konserwacji. Przykładowo  
w przypadku ubrań nie można ograniczyć się jedynie do wskazania rozmiaru i koloru. Trzeba także 

przedstawić informację o materiałach, z jakich ubranie zostało wykonane. Jest to bowiem główna cecha 
tego towaru, która ma istotny wpływ na walory użytkowe odzieży. W przypadku natomiast kosmetyków 

główną cechą świadczenia będzie również skład danego preparatu. Wykorzystane w produkcji składniki 

mogą być bardzo istotne dla konsumenta ze względu zarówno na wpływ na właściwości kosmetyku, jak  
i z uwagi na chociażby możliwość oceny przez konsumenta, czy specyfik zawiera składniki, na które dana 
osoba jest uczulona.  
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Jak widać na tych przykładach zakres informacji, które trzeba przekazać konsumentowi może być istotnie 

różny w zależności od rodzaju towaru. Dlatego bardzo pożądanym rozwiązaniem, które zwiększy 

bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców, byłoby wypracowanie w ramach organizacji branżowych 
standardów informacyjnych dla poszczególnych grup towarów. W ten sposób sklepy internetowe mające w 

swojej ofercie określone towary mogłyby skorzystać ze swoistego przewodnika, który wskaże zakres 

informacji opisujących dany towar. 

Kiedy należy przekazać informacje? 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta m.in. informacja o głównych cechach świadczenia 

powinna zostać przekazana konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się 

umową. Oznacza to, że najpóźniej musimy przekazać opisane powyżej informacje przed przejściem przez 
konsumenta ostatniego kroku ścieżki zakupowej. Można oczywiście również wcześniej przekazywać 

informacje o właściwościach towaru. Najbardziej naturalnym miejscem na ich zamieszczenie są karty 

produktowe, na których konsument może zapoznać się nie tylko ze zdjęciem i ceną towaru, ale  
i z wymaganym opisem głównych cech świadczenia. 

Jak mają być sformułowane informacje? 

Przepisy wymagają, by informacje były przekazane konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały. Oznacza 

to, że przygotowując informację o głównych cechach towaru musi ona zostać przekazana w sposób 

czytelny i prostym językiem. 

Podsumowanie 

Informacje o towarze stanowią dla konsumenta ważne źródło wiedzy o przedmiotach, które kupuje  
w sklepie internetowym. Prawo wymaga, by nie tylko zawrzeć w opisie towaru informacje o 

najważniejszych jego cechach, ale także by były one przekazane konsumentowi prostym językiem  
i w czytelny sposób. W zakresie doboru ważnych cech poszczególnych grup towarów z pewnością 

standaryzacja branżowa ułatwiłaby przedsiębiorcom działanie. 

Witold Chomiczewski,  
Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k. 
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Komunikacja w biznesie w procesie sprzedażowym poprzez opis produktu pełni kluczową rolę  
w e-commerce. Aż 80% przedsiębiorstw zbadanych przez FitForCommerce, które z powodzeniem 

zaistniało na rynku e-commerce, wskazało wiodącą rolę danych i informacji o produktach jako źródła tego 

sukcesu. Efektywne zarządzanie informacją o produkcie stanowi jednak obecnie wciąż spore wyzwanie 

dla operatorów rynkowych. Wynika to z braku jednolitości oraz ustandaryzowania informacji na temat 
produktów prezentowanych klientowi przez sprzedawców. Konsekwencją tego są trudności, jakie 

napotykają konsumenci z wyszukiwaniem w sieci i porównywaniem produktów na podstawie 

udostępnianych o nich opisów. Zarówno z punktu widzenia klienta, jak i producentów oraz sprzedawców 

potrzebna jest standaryzacja opisów w odniesieniu do różnych, nie tylko objętych odpowiednimi 
regulacjami prawnymi, grup produktowych i integracja działań podmiotów na rynku e-commerce  
w zakresie tworzenia opisów produktów i zarządzania informacją o produktach, w tym z udziałem 

agregatorów danych. 

Rola opisów w procesie sprzedażowym 

Opis produktu, rozumiany jako tekst dostarczający praktycznych informacji o tym produkcie, jest formą 

komunikacji w procesie sprzedażowym biznesu – niezależnie od tego, czy występuje samodzielnie, 

jest zintegrowany z wybranym typem oferty handlowej (broszura, list sprzedażowy itd.), czy stanowi 

etykietę produktu (Cheung  2011; Tseng 2015). Jak wskazują badania przeprowadzone przez 
FitForCommerce (2012), 80% przedsiębiorstw, które z powodzeniem wprowadziły na rynek e-commerce 

własną inicjatywę podkreśla znaczenie danych i informacji o produktach jako punktu wyjścia do 

osiągnięcia tego sukcesu. Choć dotąd nieco zaniedbany w dyskursie podejmującym problematykę 
przepływu informacji między podmiotami uczestniczącymi w procesie wymiany handlowej, opis produktu 

pełni kluczową rolę w e-commerce z kilku względów. Przede wszystkim poprawnie skonstruowany opis 

przekazuje klientowi wszystkie najważniejsze informacje związane z produktem. Chodzi tutaj nie tyle o 

informacje kreatywne, marketingowe, ale rzeczowe i praktyczne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
opisu leków czy żywności, dla których rzetelność opisu może mieć bezpośredni wpływ na stan zdrowia 

ludzi (zob. np. Cyzman 2015). Z drugiej strony opis produktu można traktować jako rodzaj reklamy, 

ponieważ jest on kierowany do publicznej wiadomości i może być użyty w celu promowania produktu (zob. 

Labrador et al., 2014). Ta dualność zasadniczych funkcji opisu produktu sprzyja pewnej elastyczności w 
odniesieniu do sposobu i stylu tego opisu: może on bazować na rzeczowych stwierdzeniach, mieć 

charakter promocyjny, prezentować fakty w sposób kreatywny czy łączyć powyższe aspekty w różnym 

zakresie i na różne sposoby (Tseng 2015).  
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Jednak swobodne podejście do sposobu opisu produktów może być przyczyną niespójności, braku 

jednolitości prezentowanych klientowi informacji na temat produktów. W ten sposób może ono powodować 

pewien chaos informacyjny i utrudniać podjęcie decyzji zakupowych, a nawet wprowadzać klienta w błąd. 

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dany opis dotyczy parametrów technicznych określonej grupy 
porównywalnych produktów dostępnych w sieci, dla których opis parametrów nie jest zestandaryzowany. 

Zaburza to możliwość właściwego porównania produktów a wcześniej samego ich wyszukania  
w Internecie. Według badania E-Commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska aż 17% 

badanych miało problem ze znalezieniem poszukiwanego produktu, 12% napotkało brak informacji 
istotnych przy kupowaniu (dotyczących sklepu, towaru, transakcji itp.), a co dziesiąty badany napotykał na 

nieprawdziwe informacje lub brak istotnych informacji o produkcie. Kwestia braku uniwersalnych 

standardów dotyczących informacji o produktach jest zatem wyraźnym problemem zarówno dla osób 

zajmujących się sprzedażą, jak i osób dokonujących zakupów w Internecie. Dodatkowym utrudnieniem dla 
odbiorców produktów w sieci jest systematyczna deaktualizacja części opisów ze względu na szybko 

zmieniającą się – wraz z postępem technicznym – wartość różnych parametrów technicznych produktów, 

w szczególności branży elektroniki użytkowej, RTV, AGD (np. istotna kiedyś prędkość wirowania pralki nie 

ma dzisiaj większego znaczenia, bo obecnie wszystkie urządzenia spełniają te podstawowe parametry 
techniczne). Potrzebna jest standaryzacja opisów. 
Przy tym trzeba zauważyć, że konsumenci w różny sposób, czasem wybiórczo, postrzegają parametry 

techniczne stanowiące opis produktów oraz różnią się pod względem możliwości przetwarzania informacji 
o produkcie a ich zachowania nabywcze nie są niezależne od treści zawartych na etykiecie produktu czy 

samego sposobu prezentowania tych informacji (Samant, Seo 2016; Dennis, Brakus, Gupta, Alamanos 

2014). Przeprowadzone badania (Tseng 2015) wskazują na istnienie kluczowych elementów (takich jak 

zastosowanie odpowiedniej długości treści opisu, sposobu prezentacji danych i wykazywanej w tekście 
wrażliwości na aspekty kulturowe) oraz ogólnych pragmatycznych reguł tworzenia opisów produktów (jak 

np. zasada współpracy), decydujących o pozytywnej reakcji zwrotnej odbiorców opisów - konsumentów.  
Tę specyfikę najlepiej znają sami producenci, którzy analizują systematycznie bieżący a zmieniający się  
w czasie popyt na ich ofertę sprzedażową. Jednak transfer tej  wiedzy nie jest możliwy do wszystkich 
operujących na rynku sprzedawców. Potrzebna jest więc integracja działań podmiotów na rynku e-
commerce w zakresie tworzenia opisów produktów i zarządzania informacją o produkcie (PIM - Product 

Information Management) - (zob. szerzej FitForCommerce 2012, Bauer, Dohmen, Strauss 2012), którą  
to rolę pełnią agregatorzy danych oraz standaryzacja w zakresie wymiany danych pomiędzy 
poszczególnymi operatorami rynku. 

Podmioty i procesy integracji danych na rynku e-commerce 

Producenci stanowią najbardziej wiarygodne źródło informacji o danych produktowych (atrybutach, 

opisach, zdjęciach, itd.). Każdy z producentów udostępnia te dane innym podmiotom – dostawcom, 
agregatorom, klientom – na różny, indywidualny sposób. Rzadko kiedy odbywa się to jednak, w sposób 

elektroniczny i zestandaryzowany. Często dane produktowe udostępniane są w postaci katalogów .pdf, 

plików .xls czy po prostu bezpośrednio na stronach internetowych producentów. Tylko niewielka część tych 
podmiotów udostępnia narzędzia w postaci aplikacji PIM, skąd można pobrać dane w uporządkowanej 

formie. 
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Pomimo tego, że handel internetowy generuje tylko część obrotów w globalnej sprzedaży producentów, 

(Raport eZakupy 2015; Trendy w sprzedaży B2B w Polsce 2015) to jego coroczny wzrost powoduje 

eskalację wyzwań wobec dostrzeganego potencjału rozwojowego. Producenci najczęściej nie dysponują 
jeszcze odpowiednimi zespołami pracowników dedykowanych do obsługi rynku e-commerce (do tworzenia 

opisów, zdjęć, itp.) jednak zauważalne jest już ich zainteresowanie usystematyzowaniem tego 

zagadnienia. 

Obecnie producenci koncentrują się głównie na współpracy z dużymi operatorami rynku (sklepy 
wielkopowierzchniowe prowadzące sprzedaż w Internecie), którzy – biorąc pod uwagę wielkość 

generowanych obrotów – zdecydowanie na nim dominują. Współpraca ta jednak bardzo często ogranicza 

się do sprawnego udostępniania materiałów informacyjnych sprzedawcom, natomiast ciężar przeniesienia 
tych danych do systemów informatycznych sklepów spoczywa już na nich samych. Sklepy (które mają 

obowiązek informowania o głównych cechach towarów, zanim konsument zostanie związany umową 

handlową) zatrudniają zatem rzeszę pracowników, którzy przepisują informacje produktowe do standardów 

zdefiniowanych w systemach sklepu. Dziesiątki podmiotów wykonują tę samą czynność po to, aby 
konsument mógł w efekcie odnaleźć potrzebne mu informacje na stronie internetowej sklepu. 

Nie oznacza to jednak, że powyżsi duzi gracze (sprzedawcy) są jedynym źródłem informacji o produktach 

w sieci. Oprócz nich w Polsce działa kilkanaście tysięcy mniejszych lub większych sklepów internetowych, 

które najczęściej we własnym zakresie opisują produkty w swoich systemach sprzedażowych. Problemem, 
jaki można tu zidentyfikować jest fakt, że dane te są kopiowane i wielokrotnie przenoszone w różne 

miejsca, przy czym nieraz przy tworzeniu opisów popełniane są błędy, mylone wartości itd. W ten sposób 

inne podmioty powielają błędy w opisach, w efekcie czego konsument otrzymuje nieprawdziwe informacje 

na temat produktu. Oczywiście w takich  warunkach nie jest możliwa bezpośrednia współpraca każdego ze 
sklepów internetowych z każdym z producentów. Konsekwencją tego jest niższa użyteczność pozostałych 

opisów oraz niezadowolenie zarówno producenta, sklepu, jak i konsumenta.  

Na rynku istnieją podmioty, które próbują przejąc rolę pośrednika pomiędzy producentem a sklepem.  
Są nimi agregatorzy danych. W Polsce funkcjonuje kilka takich podmiotów, z których każdy specjalizuje 
się w określonej tematyce produktowej. Przykładowo na a rynku żywności działa firma Brand Bank 

(www.braddbank.pl), a produkty z rynku AGD/RTV/IT opisuje firma E-opisy (www.e-opisy.pl). Każdy 

z agregatorów wypracował swój własny standard opisu produktu i zgodnie z nim przekazuje te dane za 

pomocą mechanizmów informatycznych API do klientów końcowych – sklepów internetowych. 
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Podmioty, które prowadzą sprzedaż artykułów należących do różnych kategorii stają przed koniecznością 

integracji swoich systemów IT z kilkoma źródłami danych (agregatorami, producentami czy 

dystrybutorami). W sytuacji braku standaryzacji wymiany danych każde z tych źródeł będzie udostępniało 
informacje produktowe w różnych formatach, systematykach nazewniczych oraz zakresach 

udostępnianych danych. Sytuacje, w których na stronie internetowej sklepu prezentowany jest opis 

drukarki z ceną jej tuszu, nie należą wcale do rzadkości. Wszystko za sprawą różnych standardów i 

systemów identyfikacji produktów w dostarczanych danych.  

Na przykładzie dystrybutorów rynku IT (jedna z najlepiej zorganizowanych gałęzi biznesu w obszarze 

rozwiązań informatycznych) można zauważyć, że zakres i rodzaj udostępnianych danych jest również 

bardzo różny. Zdarza się, np. przekazywanie parametrów technicznych produktu w formie zawartości pola 
tekstowego, co uniemożliwia zastosowanie jakichkolwiek filtrów w procesie wyszukania produktów na 

stronie sklepu. Dobór np. karty pamięci do aparatu fotograficznego na stronie sklepu internetowego nie 

jest problemem, jeśli mamy możliwość skorzystania z prostego i intuicyjnego konfiguratora, gdzie klient 

najpierw wskazuje model aparatu, a następnie otrzymuje wszystkie dostępne karty pamięci pasujące do 
jego produktu. Oczywiście stosowanie zaawansowanych algorytmów podczas importu danych pozwala 

uniknąć takich sytuacji, jednak taka możliwość odnosi się do grupy dużych sklepów, które stać na 

implementowanie tego typu rozwiązań.   

Znaczna część małych podmiotów na rynku e-commerce pracuje w oparciu o rozwiązania dostarczane 
przez  platformy SaaS. Żadna z nich jednak nie oferuje możliwości dokonania integracji z agregatorami 

danych. Koszty integracji z każdym z agregatorów i konieczność implementacji rozwiązań pozwalających 

na ujednolicenie (standaryzację) danych powodują brak zainteresowania ze strony właścicieli platform 

tego typu integracjami. 

Modelem idealnym wydaje się zatem doprowadzenia do sytuacji, w której rolę kolektorów danych przejmą 

agregatorzy. To na nich spoczywałby ciężar współpracy z producentami i dystrybutorami w zakresie 

pozyskiwania danych oraz ich udostępniania szeroko rozumianemu rynkowi e-commerce. 
Standaryzacja w zakresie opisu produktu (w formie e-etykiety) zagwarantowałaby porównywalność 
produktów, zmniejszyła koszty integracji w systemach sklepowych oraz usprawniła proces wymiany 

danych pomiędzy uczestnikami rynku.  
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Podsumowanie i konkluzje 

  Analizując bieżące procesy rozwojowe można stwierdzić, że na współczesnym rynku e-commerce nie 

konkuruje się już ceną. Na rynku elektroniki użytkowej, AGD, RTV ceny w poszczególnych sieciach 
handlowych są bardzo do siebie zbliżone. Ważne jest natomiast, aby konsument miał możliwość łatwego 

porównania produktu z innymi jego odpowiednikami dostępnymi na rynku. Niższa cena produktu czasami 

wcale nie oznacza niższej jakości, co może mieć miejsce w sytuacji, gdy parametry urządzeń są 

identyczne. Ponadto ważne jest, aby standard dotyczył opisów podstawowych elementów – czyli takich, 
które zawsze powinny być podawane i które nie stanowią jego wyróżnika, nie świadczą o atrakcyjności 

produktu, tylko o jego cechach (podstawowe parametry techniczne, składniki, wykaz alergenów, itp.). 

Atrakcyjność produktu powinna być eksponowana w opisach marketingowych, które są również obszarem 
do wyróżnienia się sklepu na rynku. Dobry opis to również łatwa identyfikacja produktu w Internecie, co nie 

pozostaje bez znaczenia dla producentów, których interesuje to, w jaki sposób prezentowane są ich 

produkty na stronach poszczególnych sklepów. 

Dotychczasowe działania w zakresie regulacji rynku, takie jak dyrektywy Unii Europejskiej wymuszające 
konieczność informowania klientów o wybranych cechach produktów (np. wykaz alergenów w przypadku 

produktów spożywczych, czy informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, 

np. zużyciu energii, poziomie hałasu zawarte w etykiecie energetycznej w przypadku produktów AGD) są 

niewystarczające w świetle zarysowanych w artykule potrzeb i tendencji rynkowych. Działania 
podejmowane przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, dotyczące opracowania standardu e-etykiety dla 

poszczególnych grup produktowych, są odpowiedzią na potrzebę szerszego niż to wynika z regulacji 

prawnych zastosowania standaryzacji w ramach wymiany danych o produktach pomiędzy podmiotami 

działającymi na rynku e-commerce. 
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Standardy GS1  

Organizacja GS1 zarządza systemem otwartych standardów umożliwiających identyfikację, gromadzenie  
i współdzielenie informacji na temat produktów i lokalizacji, tym samym wspierających przedsiębiorstwa  
w efektywnym zarządzaniu łańcuchami dostaw. Fundamentem Systemu GS1 jest numer GTIN, czyli 

Globalny Numer Jednostki Handlowej (dawniej EAN), który umożliwia unikalną identyfikację produktów. 

Jest on obecny na prawie każdym opakowaniu produktu, w prawie każdym sklepie, w postaci kodu 

kreskowego. Kody kreskowe i standardy identyfikacji są obecne na rynku już ponad 40 lat. Ich stosowanie 
przyczyniło się do rozwoju handlu na całym świecie. W tym czasie rozwinęły się technologie informacyjne  
i komunikacyjne, a coraz więcej produktów jest oferowanych i sprzedawanych za pośrednictwem Internetu. 

GS1 SmartSearch - nowy standard dla e-Commerce  

W ubiegłym roku organizacja GS1 opracowała, GS1 SmartSearch - standard dla eCommerce.  
GS1 SmartSearch to nowy, oparty na numerze GTIN, standard GS1, który wspiera: 1. tworzenie  
i udostępnianie bogatszych opisów produktów przez wyszukiwarki, 2. przechowywanie „widocznych” 

informacji o produktach dostępnych dla wyszukiwarek na stronach producentów oraz w mediach 

społecznościowych. 
W czasach kiedy ponad 80% konsumentów rozpoczyna proces zakupowy od wyszukiwania informacji  
o produktach w Internecie GS1 SmartSearch wspomaga wyszukiwanie oferując zestaw standardowych 
znaczników i wytycznych do opisu produktów na stronach internetowych. Opisane zgodnie ze standardem 

treści są łatwiej znajdowane przez wyszukiwarki. GS1 SmartSearch jest oficjalnie zatwierdzonym 
rozszerzeniem schema.org - wspólnego projektu Google, Microsoft, Yahoo stworzonego w celu 

uporządkowania treści w sieci internetowej.  

Pilotaż GS1 SmartSearch - zapraszamy 

Obecnie Fundacja GS1 Polska uruchomiła przygotowania do pilotażowego wdrożenia GS1 SmartSearch. 

Krajowy pilotaż połączymy z badaniem wpływu zastosowania tego standardu na pozycję stron 
internetowych w wyszukiwarce. W badaniu sprawdzimy m.in. czy wdrożenie GS1 SmartSearch wpłynie na: 

• poprawę wyników wyszukiwania 

• wzrost sprzedaży dzięki wejściom z wyszukiwarki 

• liczbę zwrotów 

Poszukujemy sklepów internetowych chętnych do wzięcia udziału w pilotażu. Zachęcamy zwłaszcza 

uczestników z branż: spożywczej, odzież i obuwie oraz ochrony zdrowia. Mamy nadzieję, że pilotaż 

GS1 SmartSearch oraz jego wyniki będą kolejnym przykładem pokazującym jak ważna w działalności 
sklepów internetowych jest standaryzacja opisów produktów. 

Chętnych do wzięcia udziału w pilotażu zapraszamy po więcej informacji: www.gs1pl.org/gs1- 

56

GS1 SmartSearch - nowy standard GS1 
dla eCommerce?



Metodologia
Zbadaliśmy opinie dotyczące standaryzacji opisów produktów w 
wśród konsumentów oraz internetowych sprzedawców

W ramach projektu zrealizowaliśmy badanie na dwóch grupach:  

• konsumentów, gdzie zebraliśmy opinie 196 internautów   

• biznesu, czyli właścicieli i zarządców e-sklepów z branży odzieżowej i obuwniczej, od których 

pozyskaliśmy 214 opinii. 

Do realizacji badania wykorzystaliśmy responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview) 

emitowane w wysyłce mailowej GS1 Polska i Allegro oraz na stronach www naszych partnerów -  

sklepów Gorseciarka.pl, Bigstar.pl, Amico-market.com, Sklep-presto.pl, Balladine.com, Symcore.net, 

AboutProducts.pl. 

Badanie przeprowadziła firma Mobile Institute w okresie 16 czerwca - 24 listopada 2015 roku.  
W przypadku badania konsumenckiego struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej 

i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości 

miejsca zamieszkania. W analizie wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety.
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realizacja badania i raportu:

Dziękujemy za zainteresowanie raportem

Izba Gospodarki Elektronicznej 
Rondo ONZ 1, X piętro 
00-124 Warszawa 
www.ecommercepolska.pl 
biuro@ecommercepolska.pl 

http://www.ecommercepolska.pl

