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POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH

luty 2015

• jak kupują mobilni Polacy? 

• kim jest mobilny konsument? 

• czy mobile połączy online i offline?
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na wstępie

Przełom 2014 i 2015. Polacy są smart.  

Z urządzeń mobilnych korzysta 44% Polaków 

i ponad 60% internautów. Średnio używają 

5 zaawansowanych funkcjonalności swoich 

smartfonów i tabletów. Przeglądają internet, 

korzystają z poczty elektronicznej, słuchają 

muzyki, robią zdjęcia i kupują. Jednak 

najważniejszą obserwacją jaką poczyniliśmy  

i przedstawiamy w naszym raporcie 

mShopper, jest fakt, że bycie smart nie 

oznacza wyłącznie korzystania z kanału 

mobilnego. Mobilność to raczej styl życia, 

pewna postawa zakładająca aktywność, 

dynamikę w działaniu i świadomość 

różnych rozwiązań technologicznych, które 

umożliwiają nam wykonywanie rozmaitych 

działań - od codziennych obowiązków, 

poprzez realizowane projekty, aż po małe 

i duże przyjemności. Mobilni konsumenci 

sprawnie poruszają się po świecie offline  

i online z użyciem swoich smatfonów  

i tabletów, migrując z jednego do drugiego 

kiedy mają taką potrzebę. Ich wszelkie 

aktywności często zaczynają się w jednym 

świecie, a kończą w innym. Urządzenia 

mobilne wydają się z kolei w bardzo łatwy 

i efektywny sposób łączyć te światy. Nasze 

badanie i raport pokazują to zjawisko bardzo 

wyraźnie. Współcześni konsumenci dzięki 

urządzeniom mobilnym są zawsze online 

ale również zanurzeni w realnym świecie. Na 

smartfonie kupują produkty, które zobaczyli 

i przymierzyli bądź przetestowali w realnym 

sklepie. W realnym sklepie kupują produkty, 

które wyszukali na podstawie analizy 

ofert w sieci albo takie, na które otrzymali 

kupon w aplikacji mobilnej sprzedawcy. 

W sklepie sprawdzają ceny online, robią 

zdjęcia produktom i przesyłają do konsultacji 

rodzinie i znajomym. Wszystko to z punktu 

widzenia konsumenta tworzy bardzo spójny 

i efektywny ekosystem zakupowy. Dla firm 

i marek jest to zjawisko zupełnie nowe. 

Powinny je poznać aby lepiej prowadzić swój 

biznes. Zależnie od tego czy je wystarczająco 

wcześnie zrozumiemy czy nie, może to być 

dla nas wielka szansa albo wielkie zagrożenie. 

Mamy nadzieję, że nasz raport pozwoli 

Państwu poznać zasady rządzące tym 

nowym ekosystemem oraz unaoczni szereg 

możliwości rozwoju jakie niesie on ze sobą. 

Zapraszamy do lektury.
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wypowiedź ekspercka

podaż usług mobilnych

Mimo, że komputer jest wciąż najczęściej 

wykorzystywanym urządzeniem do 

kupowania w sieci, to nie można nie 

zauważyć, że do celów sprzedażowych 

wykorzystujemy smartfony. Według raportu 

Izby Gospodarki Elektronicznej „e-Commerce 

w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” 

na zakupy przy użyciu smartfona decyduje 

się już 35 proc. respondentów. Z tabletu 

korzysta co 5 badany. Patrząc na statystyki 

„smartfonizacji” społeczeństwa trudno 

oprzeć się wrażeniu, że stoimy u progu 

ery m-commerce. Coraz więcej zakupów 

będziemy robić przy użyciu urządzeń 

mobilnych – pod wpływem emocji, nagłej 

potrzeby, ale i coraz skuteczniejszych 

kampanii marketingowych. Poza tym 

współczesny klient często korzysta z wielu 

urządzeń i na każdym z nich chce mieć 

dostosowane funkcjonalnością rozwiązanie. 

Dlatego tak ważne jest, by dostosować formę 

i treść oferty do wykorzystywanego sprzętu 

czy oprogramowania przez e-konsumentów. 

Kanał mobilny otwiera zupełnie nowe 

możliwości dla e-sprzedawców, nie tylko 

tradycyjnych sklepów internetowych, 

ale także usługodawców działających na 

potrzebę chwili – kwiaciarni, cateringów, 

przewozu osób. Zrozumienie specyfiki tej 

gałęzi e-commerce oraz przyzwyczajeń 

użytkowników smartfonów, może być 

drogą do zaistnienia w kanale sprzedaży 

mobilnej nawet dla małych firm, które oferują 

nietypowe usługi. 

Patrycja Sass-Staniszewska

Członek Zarządu, 
Izba Gospodarki Elektronicznej

biuro@ecommercepolska.pl

wstęp

mailto:biuro%40ecommercepolska.pl?subject=napisz%20maila
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wypowiedź ekspercka

mobile to jedyna właściwa strategia rozwoju

Stało się - mamy za sobą kolejny pod 

rząd rok mobilności. Oczywiście mówię 

to z przekorą, ponieważ na nic zdaje się 

ogłaszanie kolejnego roku tym, w którym 

nastąpi jakiś przełom w kwestiach technologii. 

Na naszych oczach dokonują się głębokie 

zmiany w zachowaniach konsumenckich, 

czego najlepszym przykładem jest niniejszy 

raport. Polki i Polacy z coraz większą ufnością 

podchodzą do nowoczesnych technologii,  

a dzięki szeregowi przewag, jakie niesie on ze 

sobą, przekonują się i zostają z zakupami  

w wersji smart. 

Dla Allegro 2014 był rokiem przełomowym. 

Rekordowe obroty w kanale mobilnym to 

skutek strategicznego planowania kolejnych 

rozwiązań dla naszych użytkowników. Zakupy 

w naszej aplikacji eksplodowały wraz z 

wprowadzeniem kuponów mobilnych,  

a pojawienie się aplikacji Allegro Sprzedaż 

odwróciło trend odchodzenia drobnych 

ogłoszeń z naszego serwisu. A oprócz tego 

przenieśliśmy cały proces zakupowy na RWD, 

czyli nasza strona wygląda świetnie bez 

względu na rozmiar ekranu, na którym jest 

wyświetlana. 

Na 2015 przygotowujemy też szereg nowych 

produktów, które umocnią naszą pozycję 

lidera. Wierzymy, że wspólnymi siłami 

przekonamy klientów, że zakupy internetowe 

i mobilne to nie tylko rewelacyjny sposób 

na oszczędności, ale też metoda na 

oszczędzanie czasu.

Dekada lat “nastych” XXI wieku to 

zdecydowanie lata mobilności!

Patryk Bukowiecki

Head of Mobile, Allegro

patryk.bukowiecki@allegro.pl 

wstęp

mailto:patryk.bukowiecki%40allegro.pl%20?subject=napisz%20maila
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okiem badacza…

mobile to styl życia

Mobilność i zakupy mobilne to niewątpliwie 

trendy, które warto dokładnie zbadać.  

W dzisiejszym, tak dynamicznie 

zmieniającym się świecie, niektóre zjawiska 

powstają i znikają za chwilę niezauważone. 

Mobile jest inny. Towarzyszy nam już od 

kilku lat i konsekwentnie zdobywa nowych 

zwolenników, wyznawców, fanów  

i rzeczników. Penetracja smartfonów wśród 

Polaków osiągnęła już ponad 44%, wśród 

internautów zdecydowanie przebiła granicę 

50%, a wśród młodych internautów  

w wieku 19-24 lata dawno poszybowała na 

poziom powyżej 65%. Gdyby dodać do tego 

tablet, mamy już prawie 70% internautów 

korzystających z urządzeń mobilnych. 

Możemy już zatem niemalże mówić  

o konsumentach mobilnych jako o większości 

społeczeństwa, a nie o małej grupce 

innowatorów czy geeków. Sprawia to, że 

trend mobilności niewątpliwie zasługuje na 

uwagę badawczą i biznesową. 

Dodatkowo, jak się okazuje, o mobile 

zdecydowanie nie można mówić po 

prostu jako o osobnym kanale informacji, 

komunikacji czy sprzedaży, a mobilność 

to coś więcej niż korzystanie z urządzeń 

mobilnych.

Jak więc rozumieć to zjawisko? Przede 

wszystkim obserwacja współczesnych 

Polaków, internautów, konsumentów, 

pokazuje, że mobilność to styl życia - 

aktywność, ciągły ruch w świecie fizycznym 

i wirtualnym. Mobilni sprawnie surfują 

pomiędzy wieloma urządzeniami bo dla nich 

najważniejsze są ich własne priorytety  

i zadania, a urządzenie, mobilne czy nie, jest 

wtórne.

Chcąc zatem dotrzeć do takich konsumentów 

trzeba mieć na uwadze „płynność” 

komunikacji, sprzedaży, dystrybucji, 

zaangażowania i opiniowania. Żeby 

Katarzyna Czuchaj-Łagód

Chief Research Officer, Mobile Institute
autor bloga 6na5kobiet.pl

kasia@mobileinstitute.eu 

zaś efektywnie sprzedawać mobilnym 

konsumentom, trzeba poznać ich zwyczaje  

i ścieżki zakupowe. 

Wiedza jest tu zatem kluczem i tę właśnie 

wiedzę chcieliśmy pozyskać realizując 

badanie mShopper. Mamy nadzieję, że nam 

się udało. Po raz pierwszy powstaje raport 

skoncentrowany na temacie mobilności. 

Przebadaliśmy największą dotąd grupę 

konsumentów kupujących mobilnie, 1000 

osób. Myślimy, że warto posłuchać co mają 

do powiedzenia. 

Zapraszamy do lektury.

wstęp

mailto:kasia%40mobileinstitute.eu?subject=napisz%20maila
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idea badania

mobilności trzeba się nauczyć

Powstanie raportu mShopper jest naturalną 

konsekwencją rozwijającego się sektora 

e-commerce i m-commerce. Patrząc na 

spektakularne sukcesy Amazona czy Alibaby 

i biorąc pod uwagę, że mobile commerce 

nie doczekał się jeszcze w Polsce rzetelnego 

opracowania, istniała nagła potrzeba, aby 

zmieniać istniejący stan rzeczy. Pierwsza 

idea badania narodziła się jeszcze przed 

ukazaniem się ostatniej edycji raportu 

„E-Commerce w Polsce 2014”. Kiedy raport 

Gemiusa, który kolejny sezon staje się lekturą 

obowiązkową branży e-commerce ujrzał 

światło dzienne, odniosłem wrażenie,  

że cięgle istnieje wiele niejasności oraz 

znaków zapytania odnośnie zakupów 

dokonywanych za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych. Dzięki wsparciu Mobile Institute 

oraz Allegro czyli największej platformy 

zakupowej w Polsce, te niejasności udało się 

wyjaśnić.

Łukasz Kłosowski

wydawca, GoMobi.pl

lukasz.klosowski@gomobi.pl

wstęp

mailto:lukasz.klosowski%40gomobi.pl?subject=napisz%20maila
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okiem eksperta

czy mobile połączy światy offline i online

Badanie mShopper zrealizowane przez 

Mobile Institute wraz z Allegro to 

największe znane mi ogólnodostępne 

badanie poświęcone tematom związanym 

z szeroko pojętym obszarem mobilności. 

I naprawdę cieszę się, że powstało. Nie 

tylko kompleksowo omawia tę kategorię 

ale, co najistotniejsze, zrywa z kilkoma 

powszechnymi na rynku stereotypami. 

Pierwszy, na który zwróciłam uwagę to 

ten dotyczący korzystania z urządzeń 

mobilnych przez mężczyzn i kobiety. 

Powszechnie sądzi się, że aktywniejszymi 

konsumentami mobilnymi są mężczyźni. 

Tymczasem badanie mShopper pokazuje, 

że różnice (złaszcza jeśli chodzi o podejście 

do kupowania) w użytkowaniu urządzeń 

mobilnych między kobietami a mężczyznami 

są na poziomie kilku punktów procentowych 

(por. s. 19 i 24)

Druga kwestia, na którą należy zwrócić 

uwagę, to podejście do urządzeń mobilnych 

i sposoby korzystania z nich przez młodsze 

grupy wiekowe. Od kilku lat mówi się o roku 

mobilności i marketerzy mają świadomość 

ważności tego kanału. W praktyce jednak 

niewielu z nich autentycznie jest w tym 

obszarze przygotowanych.  Tymczasem na 

rynku jest już pokaźna grupa konsumentów 

(i raport mShopper to potwierdza), dla 

których kanał mobilny jest pierwszym 

Natalia Hatalska

Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów
Hatalska.com

natalia@hatalska.com

wstęp

naturalnym kanałem dostępu do internetu. 

Kiedy realizowałam swój projekt poświęcony 

generacji Z – zdecydowana większość 

15-16-latków na pytanie – gdzie jest internet? 

– odpowiadała – w telefonie. Chociażby 

z tego powodu (choć tych powodów jest 

zdecydowanie więcej – por. cały rozdział 

Konsument mobilny), trzeba przyjąć, że 

dziś kanał mobilny w ofercie marek to nie 

potencjał, ale tzw. must have. 

mailto:natalia%40hatalska.com?subject=napisz%20maila
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Badanie mShopper zostało przeprowadzone 

w dniach 8.09 – 10.10.2014 metodą 

CAWI (Computer Assisted Web Interwiew) 

responsywnych ankiet dystrybuowanych 

do internautów na stronach www oraz 

poprzez wysyłkę mailingów. Zebraliśmy 

2716 odpowiedzi, w tym 1000 od osób, które 

kupują mobilnie (przynajmniej raz w ciągu 

ostatnich 6 miesięcy kupiły z wykorzystaniem 

urządzenia mobilnego tj. smartfona bądź 

tabletu). Celem zapewnienia jak najwyższej 

jakości danych, pod uwagę wzięte zostały 

tylko kompletne ankiety. Próba pod kątem 

wieku, płci i miejsca zamieszkania jest 

reprezentatywna dla internautów w Polsce 

zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius. 

Struktura próby badawczej przedstawiona 

jest z prawej strony.

płeć wiek wielkość miejsca zamieszkania

wstęp
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rynek mobilny

m-rynek

młodszy i zwinny brat e-commerce

* m-commerce w praktyce, mGenerator, 2014

Wydaje się, że na polskim rynku wciąż 

mamy do czynienia z ogromną dysproporcją 

pomiędzy zapotrzebowaniem na usługi 

mobilne i rozwiązaniami oferowanymi 

mobilnym konsumentom. Prawie połowa 

Polaków posiada urządzenia mobilne, a wśród 

internautów ten odsetek jest jeszcze wyższy. 

Z drugiej strony odsetek firm posiadających 

strony w wersji mobilnej szacuje się w 

Polsce w dalszym ciągu jedynie na nieco 

powyżej 5%*. To zdecydowanie za mało, 

żeby zaspokoić popyt m-konsumentów. 

Tymczasem m-commerce to ogromna 

perspektywa rozwoju dla biznesu. Mało 

mamy danych odnośnie rozmiaru tego rynku 

ale patrząc na dynamikę jego „starszego 

brata” e-commerce, można powiedzieć, 

że przyszłość wygląda zdecydowanie 

optymistycznie. Wzrost e-commerce  

w Polsce w zależności od źródła szacuje 

się na 15% - 20%. Według badań 

przeprowadzonych przez Deloitte w 2014, 

biznes internetowy stanowi już około 6% 

polskiego PKB, a wartość polskiego rynku 

e-commerce w 2014 roku określa się  

w zależności od źródła jako kwotę między  

27 a 36 miliardów złotych. Eksperci mówią, 

że Polska to najszybciej rozwijający się rynek 

e-commerce w Europie. 

Dane jakie posiadamy w Polsce odnośnie 

m-commerce pokazują, że to rynek warty  

w 2014 wciąż tylko 1 miliard złotych, ale za to 

z dynamiką 113%, która w 2015 doprowadzi 

do wzrostu jego wartości do poziomu 

2,5 miliarda złotych. Ta dynamika daje 

nadzieję, że wkrótce firmy zaczną masowo 

dostosowywać swoje oferty i rozwiązania 

do konsumentów mobilnych. A konsument 

mobilny odwdzięczy się zasobnością swojego 

portfela, który już próbuje, i to całkiem 

skutecznie, wykorzystywać w zakupach 

mobilnych, o czym dalej w raporcie.

69% INTERNAUTÓW KORZYSTA  
Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH
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wypowiedź ekspercka

podaż usług mobilnych

Usługi mobile ograniczają się obecnie do 

zapoznania z ofertą – według raportu Forrestera  

w roku 2014 r., dotyczącego oczekiwań klienta, 

38% ankietowanych przegląda ofertę  

z urządzenia mobilnego w swoim domu,  

a 34% robi to, będąc w sklepie stacjonarnym. 

Finalizacja transakcji dokonuje się jednak 

offline lub online z użyciem komputera, czego 

przyczyny leżą częściej po stronie sprzedawcy, 

niż klienta, gotowego już teraz korzystać  

w pełni z usług przez swoje urządzenie 

przenośne. Nieliczni przedsiębiorcy poruszają 

się pewnie w e-commerce, ale większość jest 

na etapie planowania, wdrażania lub testowania 

rozwiązań, także responsywności systemów. 

Głównym problemem jest umiejętność 

narzucenia szybszego tempa procesom, aby 

móc nadążyć za wymogami m-konsumenta. 

Potencjał rynku jest ogromny, czasem  

w obszarach zaskakujących – wykluczenie 

dotyczące starszych osób i obsługi komputera, 

zdaje się nie dotyczyć mobile, który dzięki 

swej intuicyjności przez jest obsługiwany przez 

klienta każdej grupy wiekowej.

Justyna Skorupska  

Przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, 
CEO Symcore

biuro@ecommercepolska.pl 

rynek mobilny

mailto:biuro%40ecommercepolska.pl%20?subject=napisz%20maila
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Według badania mShopper internauci 

korzystają średnio z 1,6 urządzenia. Najczęściej 

używanym urządzeniem jest laptop bądź 

komputer stacjonarny ale 54% osób wskazuje, 

że używa także smartfona. Jednocześnie  

ze smartfona i tabletu korzysta 23% 

internautów, a 49% posiadaczy smartfona. 

Z urządzeń mobilnych korzysta zatem już 

prawie 70% internautów. Pytanie o używanie 

urządzeń jest pytaniem innym niż zadawane 

dotąd w badaniach dotyczących mobile 

czyli czy posiadasz urządzenie mobilne, 

dlatego cieszy tak duży odsetek osób, 

które nie tylko posiadają ale i korzystają z 

urządzeń mobilnych. Z tego względu możemy 

zaobserwować także dość duży odsetek 

korzystających z tabletu - jest to bowiem 

urządzenie wykorzystywane podobnie jak 

laptop, zwykle przez kilku domowników  

w gospodarstwie domowym. 

korzystanie z urządzeń przez internautów korzystanie z urządzeń mobilnych przez 
internautów

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci

mobilność Polaków

rynek mobilny

77%

54%

33%

internauci

korzystanie z urządzeń przez internautów

laptop / PC smartfon tablet

77%

54%

33%

internauci

korzystanie z urządzeń przez internautów

laptop / PC smartfon tablet

69%

31%

korzystanie z urządzeń mobilnych przez 
internautów

tak nie

69%

31%

korzystanie z urządzeń mobilnych przez 
internautów

tak nie
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Jak się okazuje, internauci korzystający  

z urządzeń mobilnych, są już dość świadomi 

ich możliwości i funkcjonalności. Wykorzystują 

je nie tylko do aktywności typowych dla 

telefonów jak rozmowy głosowe czy wysyłka 

SMS ale średnio każdy właściciel urządzenia 

mobilnego wykonuje na nim 5 aktywności, 

które można określić jako aktywności smart,  

to znaczy właściwe tylko smartfonom  

i tabletom, a nie klasycznym telefonom 

komórkowym.  Są to między innymi 

przeglądanie internetu, korzystanie z mediów 

społecznościowych, słuchanie muzyki  

i wykonywanie zdjęć. Zestawienie aktywności 

pokazujemy na wykresie obok. 

aktywności mobilne 

źródło: Mobile Institute, OMG czyli jak mówić do polskich milenialsów, N=650, internauci korzystający ze smartfonów

rynek mobilny
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wysyłam SMSy i MMSy / korzystam z komunikatorów
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słucham muzyki

korzystam z mediów społecznościowych

korzystam z mapy / nawigacji

czytam

korzystam z różnych aplikacji mobilnych
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wyszukuję informacje o produktach i usługach

oglądam wideo

Aktywności mobilne 

internauci
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czytam
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oglądam wideo

Aktywności mobilne 

internauci

mobilność Polaków
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Na poziomie mobilności można dostrzec 

pewne różnice pomiędzy kobietami  

a mężczyznami. Przykładowo penetracja 

smartfonów jest większa o 10 p.p. w przypadku 

mężczyzn, odwrotnie rzecz się ma z tabletami, 

z których nieco częściej korzystają kobiety. 

Mamy też do czynienia z różnicami na 

poziomie wykorzystywanych funkcjonalności 

urządzeń mobilnych i czynności 

wykonywanych z ich pomocą. Między innymi 

panowie nieco chętniej przeglądają internet  

i grają, znacznie częściej natomiast korzystają 

z map i nawigacji oraz aplikacji mobilnych. 

Kobiety, w zakresie aktywności smart, 

częściej słuchają muzyki, oraz uwieczniają 

różne rzeczy, między innymi robiąc zdjęcia 

i nagrywając wideo. Nieco częściej też 

korzystają z mediów społecznościowych. 

aktywności mobilne korzystanie z urządzeń 

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci źródło: Mobile Institute, OMG czyli jak mówić do polskich milenialsów, N=650, internauci korzystający ze smartfonów
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mobilność Polaków
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51%

75%
78% 77% 79% 80%

39%

55%

62%

54%

39%

29%30%
33%

31%

43%

25%
25%

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

korzystanie z urządzeń

laptop / PC smartfon tablet

W zależności od wieku internauci korzystają  

w różnym stopniu z różnych urządzeń. Wyraźnie 

widać najwyższą penetrację laptopów / PC  

w starszych grupach wiekowych, a największą 

liczbę użytkowników smartfonów w grupach 

25-34 oraz 19-24 i 35-44, czyli wśród 

przedstawicieli tak zwanych pokoleń X i Y. 

Przedstawiciele tych pokoleń są też najbardziej 

ekranożerni wykorzystując najwięcej urządzeń w 

przeliczeniu na osobę. Wydaje się natomiast, że 

najmłodsi zastępują pełnowymiarowy komputer 

urządzeniami mobilnymi, w szczególności 

smartfonem. W zależności od wieku użytkownicy 

urządzeń mobilnych wykonują na nich inne 

czynności. Widać, że najmłodszym osobom 

smartfon służy przede wszystkim do rozrywki, 

starsze osoby natomiast traktują to narzędzie 

bardziej pragmatycznie - do nawigacji, 

wyszukiwania informacji o produktach i usługach 

czy zarządzania finansami poprzez aplikacje 

bankowe. W szczególności takie pragmatyczne 

podejście wykazują osoby w wieku 35-44 lata

korzystanie z urządzeń 

aktywność smart

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci

źródło: Mobile Institute, OMG czyli jak mówić do polskich milenialsów, N=650, internauci korzystający ze smartfonów
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mobilność Polaków
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Pomimo, że wciąż dochodzą nas słuchy,  

że mobilność Polaków zaczyna się i kończy  

na wielkich aglomeracjach miejskich, musimy 

temu zdecydowanie zaprzeczyć. Na wsi  

i w małych miastach penetracja smartfonów 

wśród internautów sięgnęła już prawie poziomu 

40%. To bardzo dużo. Oczywiście największe 

miasta przodują jeżeli chodzi o adaptację 

zdobyczy nowych technologii, w tym urządzeń 

mobilnych, osiągając już penetrację smartfonów 

i tabletów na poziomie odpowiednio 70% i 45% 

ale trzeba to wyraźnie powiedzieć - to już jest 

ten moment, że nie można zapominać  

o mieszkańcach wsi i mniejszych miast  

w kontekście mobile. Te rynki zapewne  

w najbliższej przyszłości będą się 

charakteryzować też najwyższą dynamiką 

wzrostu ruchu mobilnego, nadganiając duże 

miasta. 

korzystanie z urządzeń 

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci

rynek mobilny
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 laptop / PC smartfon tablet

mobilność Polaków
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kupowanie 
mobilne

Kupowanie w internecie deklaruje 75% 

internautów, natomiast mobilnie kupuje 24%. 

Według definicji jaką zastosowaliśmy oznacza to, 

że przynajmniej raz w ciągu ostatnich  

6 miesięcy dokonali zakupu z wykorzystaniem 

urządzenia mobilnego, tj. smartfona lub tabletu. 

Idąc dalej, internauci kupujący mobilnie stanowią 

33% internautów kupujących w sieci i 33% 

konsumentów posiadających przynajmniej 

jedno urządzenie mobilne. Kupujący 

za pomocą smartfona stanowią wśród 

kupujących internautów 23%, a kupujący  

za pomocą tabletu – 16%. 

Kupowanie wyłącznie za pomocą laptopa lub 

PC deklaruje z kolei 50% kupujących w sieci 

internautów. Naturalnie nasuwa się tu w takim 

razie pytanie czy są już internauci kupujący 

tylko mobilnie. Owszem są. Tylko z użyciem 

smartfona kupuje 5% internautów i 7% 

kupujących w sieci internautów. Dla tabletu  

te same wskaźniki to 3,5% i 5%. Kupujący  

z użyciem tylko jednego urządzenia to zatem 

Polacy na zakupach mobilnych

38% internautów i 58% kupujących w sieci 

internautów. Reszta kupujących internautów 

wykorzystuje w procesie zakupowym 

przynajmniej 2 urządzenia, a to oznacza,  

że ich ścieżki zakupowe są bardziej złożone  

i warto do nich docierać za pomocą więcej 

niż jednego kanału komunikacji i tworzyć 

zintegrowane narzędzia zakupowe online 

oraz mobile. Jednocześnie na smartfonie 

i tablecie kupuje 3% kupujących mobilnie 

konsumentów.

24% internautów kupuje mobilnie

kupowanie - wykorzystywane urządzenia kupowanie - wykorzystywane urządzenia

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący  
w internecie

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący  
w internecie
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50%
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internauci (jedno urządzenie)

kupowanie - wykorzystywane urządzenia

laptop lub pc smartfon tablet

50%
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internauci (jedno urządzenie)

kupowanie - wykorzystywane urządzenia

laptop lub pc smartfon tablet
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Można zauważyć pewne różnice pomiędzy 

użyciem poszczególnych urządzeń  w celach 

zakupowych w zależności od płci. Widzimy,  

że mężczyźni znacznie częściej niż kobiety  

(6 p.p.) kupują z użyciem smartfonów. Poziom 

korzystania z laptopów / PC i tabletów jest 

natomiast bardzo podobny niezależnie od płci.

kupowanie - wykorzystywane urządzenia

88%

20%
16%

85%

26%

16%

laptop / PC smartfon tablet

kupowanie - wykorzystywane urządzenia

kobieta mężczyzna

88%

20%
16%

85%

26%

16%

laptop / PC smartfon tablet

kupowanie - wykorzystywane urządzenia

kobieta mężczyzna

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie

Polacy na zakupach mobilnych

kupowanie 
mobilne
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Kupowanie z użyciem różnych urządzeń jest 

również uzależnione od wieku. Najczęściej 

z laptopów / PC korzystają w celach 

zakupowych najstarsze grupy wiekowe.  

W bardzo małym stopniu używają już 

natomiast laptopów / PC najmłodsze osoby. 

Im smartfon zaczyna zastępować w zasadzie 

wszystkie inne urządzenia. Bardzo aktywna 

jeżeli chodzi o zakupy mobilne jest także 

grupa wiekowa 25-34 lata. Są to osoby 

wystarczająco młode żeby być zaznajomione 

z technologią, a jednocześnie cechujące 

się już wystarczającą siłą nabywczą, żeby 

posiadać smartfony i tablety oraz kupować  

z ich użyciem.

48%

38%

26%

87%

20%

9%

88%

29%

18%

86%

19% 19%

90%

20%
16%

96%

7% 6%

 laptop / PC smartfon tablet

kupowanie - wykorzystywane urządzenia

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54
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kupowanie - wykorzystywane urządzenia

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie

Polacy na zakupach mobilnych

kupowanie 
mobilne
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Kupowanie z wykorzystaniem poszczególnych 

urządzeń zdecydowanie jest uzależnione 

od wielkości miejsca zamieszkania. 

Uderza natomiast fakt tak wysokiego już 

udziału zakupów mobilnych w małych 

miejscowościach i na wsi. Jeżeli chodzi 

o zakupy tradycyjne, czyli e-commerce, 

mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi 

osiągnęli już w zasadzie poziom dużych 

aglomeracji ale i pod względem m-commerce 

nie pozostają daleko w tyle. 13% wskazań na 

smartfon i 12% na tablet na wsi i już prawie 

dwukrotnie więcej wskazań na smartfon w 

najmniejszych miastach to bardzo dobre 

wyniki. Oczywiście w dużych miastach są one 

jeszcze wyższe ale wydaje się, że Polska nie 

jest już tak bardzo zróżnicowana w kontekście 

adaptacji i wykorzystywania nowych 

technologii, jakby można przypuszczać.  

Na pewno też warto liczyć się z mieszkańcami 

wsi i małych miast planując działania 

sprzedażowe w kanale mobile. 

kupowanie - wykorzystywane urządzenia
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źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie

Polacy na zakupach mobilnych

kupowanie 
mobilne
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naszym zdaniem

Dane zaskakują. Pozytywnie. Wygląda na 

to, że Polacy bardzo szybko adaptują nowe 

technologie w kontekście swoich codziennych 

zadań, w tym zakupów. Na swoich 

urządzeniach mobilnych wykonują ponad  

5 aktywności smart związanych zarówno  

z rozrywką jak i codziennymi obowiązkami.  

Z użyciem smartfona kupuje 18% 

internautów, a z użyciem tabletu 12%. 

Większość internautów w procesie 

zakupowym używa więcej niż jednego 

urządzenia i często jest to laptop lub PC 

plus coś mobilnego - smartfon bądź tablet. 

Na pewno należy mieć to na uwadze 

tworząc rozwiązania sprzedażowe dla 

swoich obecnych i potencjalnych klientów. 

Trend kupowania wielokanałowego ze 

skłonnością do migrowania na urządzenia 

mobilne, będzie się bowiem nasilał w miarę 

wchodzenia w wiek produkcyjny i zdobywania 

siły nabywczej przez młodsze pokolenia 

Polaków. Już wyraźnie widać, że grupy  

w wieku 25-34 lat oraz młodsze zachowują 

się zupełnie inaczej niż konsumenci, których 

znaliśmy do tej pory. O sprzedaży należy 

myśleć już zatem wielokanałowo,  

a o konsumencie jako o jednej i tej samej 

osobie, niezależnie od kanału sprzedaży  

w jakim obecnie się znalazł. 

Cieszą wysokie wskaźniki e- i m-kupowania 

w mniejszych miejscowościach i na 

wsi. Wygląda na to, że dzięki nowym 

technologiom Polska staje się bardziej spójna, 

a osoby z mniejszych miejscowości bardzo 

dobrze potrafią wykorzystać dobrodziejstwa 

e- i m-zakupów, w szczególności wygodę, 

duży wybór i często niższe ceny niż  

w lokalnych sklepach. 

kupowanie 
mobilne
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deklaracje zakupowe

Internauci posiadający urządzenia mobilne 

zapytani o to czy zakupy świąteczne jeszcze  

w 2014 zamierzają zrealizować  

z użyciem urządzeń mobilnych wyraźnie 

wskazali, że tak. Twierdząco odpowiedziało 

58% respondentów. W przypadku kobiet 

i mężczyzn te deklaracje są właściwie 

jednakowe, kobiety są jednak bardziej 

zdecydowane w swoich zapowiedziach -  

26% versus 23%.  

deklaracja m-zakupów deklaracja zakupów mobilnych w 2014 deklaracja zakupów mobilnych w 2014

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1602, korzystający z urządzeń mobilnych źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1602, korzystający z urządzeń mobilnych
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A jak to będzie w 2015 roku? Jedynie znikomy 

odsetek zapytanych przez nas internautów 

kupujących mobilnie lub wielokanałowo 

dopuszcza spadek wydatków na zakupy w 

kanale mobilnym. 29% posiadaczy urządzeń 

mobilnych, w tym 23% kobiet i 34% mężczyzn 

twierdzi, że ich wydatki w 2015 roku w tym 

kanale wzrosną. Na ich zmniejszenie się 

wskazało tylko 3% osób. Wygląda zatem na to, 

że konsumenci, którzy spróbowali zakupów 

mobilnych, nie chcą już z nich rezygnować.

deklaracja m-zakupów deklaracja zakupów mobilnych w 2015deklaracja zakupów mobilnych w 2015
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deklaracja zakupów mobilnych w 2015
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źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie
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konsument mobilny

konsument mobilny

Prawie 1/4 internautów kupuje już mobilnie. 

Dla posiadaczy urządzeń mobilnych  

i e-kupujących ten wskaźnik to aż 33%. 

Czas poznać bliżej m-konsumentów, tym 

bardziej, że biorąc pod uwagę deklaracje 

zakupowe internautów, w 2015 roku 

będzie ich prawie 2 razy więcej. W raporcie 

mShopper po raz pierwszy przedstawiamy 

konsumenta mobilnego. Sprawdziliśmy 

internauci kupujący mobilnie  
najczęściej kupują wielokanałowo

23% e-kupujących kupuje  
również na smartfonie a 16%  
na tablecie

co go wyróżnia spośród statystycznych 

konsumentów. I okazuje się, że bardzo wiele, 

także poza oczywistymi  charakterystykami 

demograficznymi takimi jak wiek, płeć czy 

miejsce zamieszkania. Zdecydowanie styl 

życia. A co jeszcze?  

Zapraszamy do lektury rozdziału. 
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Zacznijmy od definicji. Według badania 

mShopper konsumentem mobilnym 

nazywamy internautę, który wskazał, że  

w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupił przynajmniej 

raz z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. 

Takich konsumentów jest wśród internautów 

24%. Nazywanie ich jednak konsumentami 

mobilnymi byłoby dużym uproszczeniem. 

Proponujemy określać ich raczej mianem 

konsumentów nowoczesnych lub 

multimedialnych, ewentualnie wielokanałowych, 

ponieważ w swoich zakupach wykorzystują 

oni przeważnie więcej niż jedno urządzenie, 

a decyzja o tym, które to urządzenie jest - 

smartfon, tablet, PC czy laptop - zależy od 

stanu ich posiadania i przede wszystkim od 

tego, które jest najwygodniejsze w danym 

momencie. Są owszem osoby, które kupują 

wyłącznie mobilnie ale stanowią one na 

razie 8% internautów i 11% kupujących 

konsument mobilny

internautów. Natomiast osoby nie 

kupujące mobilnie to według nas klasyczni 

konsumenci, korzystający na razie z jednego 

pełnowymiarowego urządzenia zakupowego.

kupowanie mobilne

kupowanie mobilne

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci

konsument mobilny
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źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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Konsumenci mobilni, czy też multimedialni, 

są zdecydowanie młodsi niż statystyczny 

internauta. Największa nadreprezentacja 

konsumentów mobilnych znajduje się  

w grupie wiekowej 25-34. Dlaczego tak się 

dzieje? Z naszych danych wynika, że osoby 

w tym wieku to najwięksi ekranożercy - 

posiadają najwięcej urządzeń elektronicznych 

na osobę, między innymi w tym zestawie 

znacznie częściej niż statystycznie znajduje 

się też smartfon i tablet. To znacznie zwiększa 

prawdopodobieństwo zakupowe, szczególnie, 

że w dalszej części raportu pokazujemy, 

że proces zakupowy to już bardzo często 

nie jedno ale właśnie kilka urządzeń 

wykorzystanych po drodze. Dodatkowo osoby 

te mają już odpowiednią siłę nabywczą,  

co także skłania do zakupów. Gdy natomiast 

pójdziemy o krok dalej i przeanalizujemy 

kupujących wyłącznie mobilnie, zobaczymy 

tu silną grupę najmłodszych osób, w wieku 

15-24 lata. Są to osoby, które według naszych 

konsument mobilny

danych znacznie rzadziej posiadają już 

komputer pełnowymiarowy czyli laptop lub 

komputer stacjonarny, za to często smartfon 

jest ich jedynym urządzeniem, które zastępuje 

im wszystkie inne i przez to jest znacznie 

bardziej „utylizowany”, także w kontekście 

zakupowym. Jeżeli chodzi zaś o płeć, 

m-kunsumenci nie są specyficzni - w Polsce 

kupują mobilnie w takim samym stopniu 

kobiety jak i mężczyźni.

m-konsumenci - profil wiekowy

m-konsumenci - płeć

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci
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Konsumenci kupujący wielokanałowo oraz 

tylko mobilnie znacznie częściej zamieszkują 

największe miasta. Szczególnie widać  

to w przypadku kupujących wyłącznie 

mobilnie gdzie 27% to mieszkańcy miast 

powyżej 500 tyś. mieszkańców, podczas 

gdy średnio takie obszary zamieszkuje 

13% internautów. Różnice między grupami 

są najbardziej widoczne w przypadku 

największych aglomeracji i wsi. Dla średnich 

miast i małych miasteczek jest to bardziej 

wyrównane.

konsument mobilny m-konsumenci - wielkość miejsca zamieszkania

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci

konsument mobilny
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Kupujący mobilnie i kupujący wielokanałowo 

mają też inny stosunek do zakupów niż 

przeciętny internauta. Kupujący wyłącznie 

mobilnie najbardziej ze wszystkich grup 

konsumenckich żałują zakupów impulsowych, 

najwyraźniej smartfon czy tablet znajdujące 

się zawsze pod ręką właśnie takim zakupom 

sprzyjają. Konsumenci kupujący mobilnie, 

znacznie mniej niż statystyczny internauta,  

są skłonni odkładać zakupy na później  

i znacznie mniej cenią sobie spokój podczas 

zakupów. Generalnie, co może wydać się 

dziwne, kupujący mobilnie niezbyt lubią 

zakupy, albo doprecyzowując tę opinię - nie 

lubią poświęcać zbyt dużo czasu i energii 

na zakupy. Widać to w stwierdzeniach 

dotyczących przyjemności z zakupów - tylko 

57% kupujących wyłącznie mobilnie i aż 67% 

internautów zgadza się z tą opinią. Zakupy 

chce mieć jak najszybciej z głowy natomiast 

aż 52% kupujących wyłącznie mobilnie i tylko 

45% internautów. 

stosunek do zakupów zgadzam się, że…

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci
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Nowocześni konsumenci wielokanałowi  

i kupujący tylko mobilnie, różnią się 

postawami życiowymi w stosunku  

do statystycznego internauty. Konsumenci 

multimedialni uznają się stosunkowo za 

najbardziej kreatywnych i lubiących działać 

niekonwencjonalnie. Uwielbiają także nowe 

wyzwania. Przywiązują też nieco mniejszą 

wagę do statusu materialnego oraz poczucia 

stabilności i bezpieczeństwa. Rodzina jest 

dla nich mniej ważna niż dla statystycznego 

internauty. Wydaje się być to spójne  

z wynikami ostatnich badań prowadzonych 

przez Mobile Institute w temacie młodego 

pokolenia Polaków (OMG! Czyli jak mówić  

do polskich milenialsów, listopad 2014), którzy 

rozszerzyli pojęcie rodziny na znajomych 

i kontakty wirtualne, przez co tradycyjna 

rodzina straciła dla nich na znaczeniu.

postawy konsumentów mobilnych zgadzam się, że…

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2716, internauci

konsument mobilny
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naszym zdaniem

Nowocześni konsumenci, czyli tacy, którzy 

wykorzystują więcej niż jedno urządzenie  

w kontekście zakupowym, w tym urządzenie 

mobilne, różnią się od statystycznego 

internauty. Są stosunkowo młodsi ale przede 

wszystkim mają nieco inny stosunek do 

zakupów i życia. Nie, wcale nie są fanami 

zakupów. Tolerują zakupy impulsowe ale  

za samym procesem zakupowym raczej nie 

przepadają. Właśnie dlatego są tak wrażliwi 

na to, czy dane rozwiązanie zakupowe 

jest wygodne i gdzie będzie im najłatwiej 

dokonać zakupu. Jeżeli nie zaoferujemy 

im rozwiązania szybkiego i skutecznego, 

zniechęcą się. W następnym rozdziale 

szczegółowo przedstawimy jakie mogą być 

tego konsekwencje. Konsumenci mobilni 

uznają się za kreatywnych i działających 

niekonwencjonalnie, na pewno docenią 

zatem, oprócz praktycznej, także estetyczną 

stronę rozwiązań zakupowych. 

konsument mobilny
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m-zakupy za i przeciw

Według badania mShopper około 25% 

internautów wciąż nie kupuje w sieci.  

Ich głównym zażaleniem do tej metody 

zakupów jest fakt, że nie mogą „dotknąć” 

przedmiotu oraz to, że zakupy tradycyjne czyli 

bieganie po sklepach i łowienie okazji często 

sprawia im przyjemność. Z tymi argumentami 

ciężko walczyć, chociaż sklepy na świecie  

i w Polsce wdrażają coraz to nowe rozwiązania 

pozwalające na bliższy kontakt z produktem. 

Zdjęcia lepszej jakości, więcej zdjęć jednego 

produktu, wideo, możliwość wirtualnego 

obracania, bądź przymierzania produktu. 

Wszystko to ma za zadanie pomóc przekonać 

opornych zakupom internetowym. 

W przypadku zakupów mobilnych główne 

argumenty za niekupowaniem w tym kanale 

wyrażają w zasadzie to jak ten rynek jest 

jeszcze stosunkowo nowy. Internauci nie 

kupujący mobilnie najczyściej po prostu nie 

czują takiej potrzeby (43%) albo wskazują, 

że gdy robią zakupy, to mają pod ręką 

urządzenie dużo wygodniejsze czyli laptop i PC 

(35%). Można by powiedzieć zatem, że zakupy 

mobilne muszą znaleźć swoją niszę rynkową, 

być może jako miejsce zakupów „szybkich”, 

realizowanych w ruchu czy nawet w pośpiechu. 

Można więc tak domniemywać, jednakże z kolei 

wywiady z osobami już kupującymi mobilnie 

mówią coś zgoła innego. Te osoby, które 

zakosztowały zakupów mobilnych, realizują 

w tym kanale zakupy wcale nie mniejsze 

wartościowo niż drogą tradycyjną. Co więcej 

kupują wcale nie rzadziej i w zasadzie nie 

ma takiej kategorii produktowej, której nie 

byliby skłonni kupić mobilnie. Owszem, jako 

dostawcy systemów mobilnych, musimy 

pamiętać, że mobile to wcale nie „taki mały 

internet” i respektować inne zwyczaje, 

potrzeby i wymagania konsumenckie w tym 

kanale. Kupujący mobilnie wyraźnie o nich 

mówią, a ich problemy z zakupami mobilnymi 

najczęściej są bardzo pragmatyczne  

i wynikają z niskiego dostosowania systemów 

zakupowych do urządzeń mobilnych.  

To lekcja do odrobienia dla biznesu.

większość nie kupujących  
mobilnie po prostu jeszcze nie 
czuje takiej potrzeby
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Najważniejszym atutem m-zakupów okazała się 

chęć dokonywania wygodnych zakupów i uznanie, 

że właśnie zakupy mobilne to najwygodniejsza 

ich metoda. Kolejnym powodem została chęć 

zaoszczędzenia pieniędzy i możliwość dokonania 

tego dzięki zakupom przez urządzenia mobilne. 

Urządzenie mobilne jest zawsze pod ręką  

i umożliwia śledzenie dedykowanych  

i ograniczonych czasowo ofert co sprzyja łowcom 

okazji. Na podium znalazła się także swoboda, czyli 

kupowanie dzięki urządzeniom mobilnym  

w momencie, kiedy pojawi się taka potrzeba, chęć 

lub sposobność. 

Ponieważ 5% internautów kupuje wyłącznie  

z użyciem smartfonów, a 3,5% wyłącznie z użyciem 

tabletów, postanowiliśmy ich z kolei zapytać jakie są 

przyczyny tego, że nie kupują stacjonarnie. Główna 

przyczyna, jaką wskazali, to taka, że urządzenie 

mobilne mają po prostu zawsze pod ręką. Zaraz  

za nią znalazło się stwierdzenie, że zwykle kupują  

w biegu. Z badania wynika, że prozaicznie, nie mają 

czasu skorzystać z komputera. Pod ręką mają  

za to smartfon lub tablet.

atuty m-zakupów
powody kupowania mobilnego

niekupowanie stacjonarne

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=129, internauci kupujący tylko mobilnie

m-zakupy
za i przeciw

27% 24% 24% 22%
17%

11% 8%

kupujący mobilnie

powody kupowania mobilnego

cenię wygodę - to dla mnie najwygodniejszy sposób robienia zakupów

lubię zaoszczędzić pieniądze - często udaje mi się upolować produkty w atrakcyjniejszej cenie

cenię swobodę - lubię kupować w momencie, w którym tego potrzebuję

cenię swój czas - kupowanie mobilne pozwala mi go zaoszczędzić

lubię korzystać z nowości - kupowanie przez urządzenia mobilne to dla mnie nowinka technologiczna

cenię prywatność - z komputera korzystają wszyscy domownicy

jestem kolekcjonerem / kolekcjonerką - smartfon pozwala mi być na bieżąco z tym, co pojawia się na rynku

34% 33% 29%
17%

kupujący tylko mobilnie

niekupowanie stacjonarne

urządzenie nie ma dla mnie znaczenia - kupuję tam, gdzie mi najwygodniej, a urządzenie mobilne mam zawsze pod ręką

zwykle kupuję w biegu

rzadko mam czas by usiąść przed komputerem, a urządzenie mobilne mam zawsze pod ręką

nie posiadam prywatnego laptopa lub pc

34% 33% 29%
17%

kupujący tylko mobilnie

niekupowanie stacjonarne

urządzenie nie ma dla mnie znaczenia - kupuję tam, gdzie mi najwygodniej, a urządzenie mobilne mam zawsze pod ręką

zwykle kupuję w biegu

rzadko mam czas by usiąść przed komputerem, a urządzenie mobilne mam zawsze pod ręką

nie posiadam prywatnego laptopa lub PC
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Trudności z zakupami mobilnymi odczuwa 

około 14% konsumentów kupujących mobilnie 

i w zasadzie w takim samym stopniu dotyczy 

to kobiet i mężczyzn. Nie jest to wysoki 

odsetek zważywszy, że zjawisko kupowania 

mobilnego jest jednak dosyć nowe.  

Ci, którzy odczuwają te trudności, wskazują 

średnio dwie i są one związane z typowymi 

błędami dostawców rozwiązań mobilnych 

dla konsumentów. Tylko 16% odczuwających 

trudności wskazało na obiektywną techniczną 

przeszkodę jaką jest zerwanie połączenia 

internetowego, natomiast aż 42% narzeka 

na zbyt skomplikowane i niedostosowane 

do urządzenia formularze w sklepach 

internetowych. Więcej przyczyn niezadowolenia 

znajduje się na wykresie obok.

ocena m-zakupów ocena m-zakupów odczuwane trudności m-zakupowe

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002,  
internauci kupujący mobilnie

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

m-zakupy
za i przeciw

35%

27%

24%

11%
3%

ocena m-zakupów

raczej łatwe

bardzo łatwe

ani łatwe ani trudne

raczej trudne

bardzo trudne

35%

27%

24%

11%
3%

ocena m-zakupów

raczej łatwe

bardzo łatwe

ani łatwe ani trudne

raczej trudne

bardzo trudne

42%

35%

26%
23%

19%
16%

kupujący mobilnie

odczuwane trudności m-zakupowe

trudno wypełnia się formularze (płatności, dostawy, kontaktu ze sprzedawcą lub sklepem)

strony i aplikacje nie są wygodne (nie są przystosowane do mojego urządzenia)

trudno jest porównywać ze sobą różne produkty i oferty

trudno wyszukuje się konkretne produkty

zdjęcia produktów są złej jakości, nie mogę sprawdzić wszystkich szczegółów

połączenie internetowe czasami się zrywa i muszę zaczynać proces od początku
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Rekomendacje, jak powinien wyglądać dany 

sklep w wersji mobilnej, powinny wynikać 

ze specyfiki jego asortymentu i znajomości 

preferencji i zachowań grupy docelowej, które 

w pewnej mierze można odczytać  

z dotychczasowych statystyk sklepu. Które 

podstrony odwiedzają najczęściej, jakich 

operacji wykonują najwięcej, jak poruszają 

się po stronie, jak szukają - wiedza o tych 

aspektach wpływa na projekt architektury 

informacji w sklepie mobilnym. Jeśli wiemy, 

w którym miejscu użytkownicy wychodzą 

ze sklepu, czy i gdzie przerywają proces 

zakupowy, to na poprawie tych elementów 

powinniśmy skupić się najbardziej. Nie 

ma tutaj złotych porad dla wszystkich, ale 

generalną zasadą jest: im prościej i krócej, 

tym lepiej.

Mobilną stronę produktową warto 

zaprojektować tak, aby największą jej 

po pierwsze, usability

część nad foldem zajmowała galeria zdjęć 

(zawierająca również materiał wideo), 

szczególnie jeśli w danej branży produkty 

nie sprzedają się przez internet, a tylko są 

oglądane. Być może warto zrezygnować  

z przycisków do wyboru sztuk, rozmiarów, 

czy kolorów i pokazywać je dopiero po tym, 

jak użytkownik zdecyduje się na zakup (czyli 

dopiero po tapnięciu “Dodaj do koszyka”). 

Wówczas zarówno oszczędza się miejsce, 

jak i nie rozprasza uwagi użytkownika od 

głównego celu przeglądania strony.

Możliwość porównywania produktów 

to funkcja, która rzadko jest dostępna 

w sklepach internetowych w wersjach 

mobilnych. Na pewno trzeba odejść od 

pokazywania podobieństw i różnic w formie 

klasycznej tabeli - ta forma jest wygodna 

tylko na dużych ekranach.

Absolutną koniecznością jest umożliwianie 

zakupów bez zakładania konta.  

I projektowanie checkoutu tak, aby wymagał 

od użytkownika wpisywania jak najmniejszej 

liczby informacji. Najpierw zapytajmy 

go o formę dostawy, bo może wybierze 

Paczkomaty, a wtedy nie potrzebujemy, aby 

podawał swój adres. Upraszczajmy też proces 

płatności. Np. w przypadku płatności kartą nie 

trzeba wyświetlać selektorów z typami kart 

płatniczych (Visa, Mastercard, itd.), bo gdy 

użytkownik zacznie wpisywać numer karty, to 

po pierwszych cyfrach można automatycznie 

rozpoznać jej wystawcę. Pilnujmy też 

drobnych detali, które mają wpływ na czas 

realizowanych transakcji, np. nie każmy 

użytkownikowi przełączać się pomiędzy 

typami klawiatur, tylko od razu podawajmy 

mu tą, której potrzebuje (np. do wpisywania 

numeru kart płatniczych, najlepsza jest  

dial pad).

m-zakupy
za i przeciw

okiem eksperta
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okiem eksperta

I wreszcie, ułatwiajmy zakupy pomiędzy 

różnymi urządzeniami. Jeśli użytkownik  

w danym miejscu procesu, który rozpoczął na 

telefonie, zdecyduje go przerwać, podawajmy 

mu numer token, za pomocą którego wróci 

na innym urządzeniu, do miejsca, w którym 

skończył.

Podsumowując, cieszę się, że wiedza  

o grupie użytkowników mobile-only jest 

pogłębiana. Sama po raz pierwszy zaczęłam 

się jej przyglądać w maju br. i odkryłam,  

że w prostych scenariuszach korzystania  

z telefonów, pozwalających użytkownikowi  

na dużą bierność) ta grupa jest już bardzo 

liczna (np. serwis rozrywkowy BuzzFeed.

com ma 54% użytkowników mobile-only). 

Tam, gdzie użytkownik musi podjąć wysiłek, 

szczególnie rozpocząć i dokończyć transakcję  

(np. w bankowości czy zakupach), taka grupa 

jest mniej liczna (stanowi jednocyfrowy 

po pierwsze, usability

procent wszystkich użytkowników) i choć 

powoli, to jednak z miesiąca na miesiąc rośnie.

Te małe liczby w dużej mierze wynikają stąd, 

że użytkownicy mobilni, chcący być tylko 

mobilni, napotykają zbyt wiele ograniczeń  

i barier.

Tymczasem konsumenci w swoich procesach 

decyzyjnych już zintegrowali świat online  

i offline – każdy na swój sposób. Użytkownik 

wybiera urządzenie czy kanał, który jest dla 

Monika  Mikowska

mobile UX strategist, mobee dick,  
jestem.mobi

monika@mobeedick.com

niego najbardziej odpowiedni w danej sytuacji 

i czasie. To my dzielimy (w sposób sztuczny) 

internet na „duży i mały”, „desktopowy  

i mobilny”. Tymczasem dla przeciętnego 

Kowalskiego “internet jest jeden”. Klienci  

są już gotowi na efekty autentycznej synergii 

online i offline w działaniu firm, w których 

kupują. Pomyśl jak najszybciej, jak je im 

dostarczyć!

m-zakupy
za i przeciw

mailto:monika%40mobeedick.com?subject=napisz%20maila
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Kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają 

trudności z zakupami mobilnymi. Wśród 

kobiet mamy 16% takich, które uważają, że 

zakupy mobilne są trudne lub bardzo trudne. 

Dla mężczyzn wskaźnik ten wynosi 13%. 

Największa różnica 6 p.p. występuje  

w przypadku oceny zakupów mobilnych jako 

bardzo łatwe, tu zdecydowanie przodują 

mężczyźni z 30% wskazań. Zakupy mobilne 

jako bardzo łatwe określiło natomiast 24% 

kobiet. 

Patrząc na wiek respondentów, zakupy 

mobilne są najłatwiejsze dla stosunkowo 

młodych grup wiekowych określanych jako 

pokolenie Y czyli osoby, które wychowały się 

w środowisku internetowym i pokolenie  

X, które się do niego przystosowało. 

 W tych grupach ponad połowa osób uważa 

zakupy mobilne za łatwe lub bardzo łatwe 

(odpowiednio 66% przedstawicieli grupy  

19-24 lata, 63% osób w wieku 25-34 i 62% 

grupy 35-44). Zdecydowanie mniejszy 

ocena m-zakupów

entuzjazm dla zakupów mobilnych wyrażają 

dwie najstarsze grupy wiekowe, aczkolwiek 

nawet tu oceny łatwe i bardzo łatwe sięgają 

w sumie ponad 40% wskazań. Nastolatki czyli 

osoby w wieku 15-18 bardzo często nie mają 

zdania co do trudności zakupów mobilnych.

30% 24%

36%

31%

21%
29%

10% 12%

3% 4%

mężczyzna kobieta

ocena m-zakupów

bardzo łatwe raczej łatwe

ani łatwe ani trudne raczej trudne

bardzo trudne

30% 24%

36%

31%

21%
29%

10% 12%

3% 4%

mężczyzna kobieta

ocena m-zakupów

bardzo łatwe raczej łatwe

ani łatwe ani trudne raczej trudne

bardzo trudne

20%
29% 27% 22% 24% 20%

13%

37% 36% 40%
20%

20%

37%

28%
21% 28%

48%

30%

17%

6%
13%

10% 4%

20%

13%

0%
3%

0%
4% 10%

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

ocena m-zakupów

bardzo łatwe raczej łatwe ani łatwe ani trudne raczej trudne bardzo trudne

20%
29% 27% 22% 24% 20%

13%

37% 36% 40%
20%

20%

37%

28%
21% 28%

48%

30%

17%

6%
13%

10% 4%

20%

13%

0%
3%

0%
4% 10%

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

ocena m-zakupów

bardzo łatwe raczej łatwe ani łatwe ani trudne raczej trudne bardzo trudne

ocena m-zakupów

ocena m-zakupów

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

m-zakupy
za i przeciw
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Mieszkańcy dużych miast są najmniej 

entuzjastycznie nastawieni do łatwości  

i przyjazności zakupów mobilnych. Wynika to 

prawdopodobnie z dłuższego korzystania  

z rozwiązań zakupowych i wyższej częstotliwości 

takich m-zakupów. Jako najłatwiejsze, m-zakupy 

oceniają mieszkańcy wsi i najmniejszych miast. 

ocena m-zakupów

mieszkańcy wsi i małych miast są 
najbardziej entuzjastyczni wobec 
m-zakupów

35% 38%

22% 22% 19%
24%

19%

29%
29%

19%

34%
47% 40% 46%

20% 13%

35%

24%

28%

19%
25%

9%
10%

13%
10%

3%
17%

10%7% 10% 11% 10%
3%

wieś miasto do 20 tys.
mieszkańców

miasto 20-50 tys.
mieszkańców

miasto 50-100 tys.
mieszkańców

miasto 100-200 tys.
mieszkańców

miasto 200-500 tys.
mieszkańców

miasto pow. 500 tys.
mieszkańcow

ocena m-zakupów

bardzo łatwe raczej łatwe ani łatwe ani trudne raczej trudne bardzo trudne
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źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie
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Dostrzegane trudności z zakupami mobilnymi 

owocują konkretnymi reakcjami ze strony 

konsumentów mobilnych. Najczęstszą reakcją 

jest niestety próba powrotu do klasycznych 

metod zakupowych. W taki sposób 

zachowuje się 33% osób odczuwających 

trudności zakupowe. 30% zniechęca się do 

konkretnych serwisów, które sprawiają im 

trudność, dalsze 28% ogranicza korzystanie 

z nich i migruje, prawdopodobnie do 

konkurencji. Bezpośrednio do sprawdzania 

konkurencyjnych opcji przyznaje się 23% 

badanych. 12% osób, które spotkają się 

z trudnościami zakupowymi przekaże tę 

informację dalej, swoim znajomym i rodzinie, 

ostrzegając ich przed zakupami  

w konkretnym miejscu. 

reakcje na m-trudności

33%

30%
28%

23%

12%

2%

kupujący mobilnie

reakcje na trudności m-zakupowe

staram się robić jednak zakupy klasycznie, w realnych sklepach

zniechęcam się do serwisów, które sprawiają trudność

ograniczam korzystanie z serwisów sprawiających trudność

sprawdzam konkurencyjne serwisy

ostrzegam innych przed trudnościami w danym serwisie

zamiast przez smartfon kupuję przez laptop

33%

30%
28%

23%

12%

2%

kupujący mobilnie

reakcje na trudności m-zakupowe

staram się robić jednak zakupy klasycznie, w realnych sklepach

zniechęcam się do serwisów, które sprawiają trudność

ograniczam korzystanie z serwisów sprawiających trudność

sprawdzam konkurencyjne serwisy

ostrzegam innych przed trudnościami w danym serwisie

zamiast przez smartfon kupuję przez laptop

reakcje na trudności m-zakupowe

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=140, internauci kupujący mobilnie odczuwający trudności

m-zakupy
za i przeciw
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Najważniejszą przyczyną niekupowania mobilnie 

jest brak odczuwanej potrzeby mobilnego 

kupowania. Część internautów uznała, że 

kupowanie online za pomocą laptopa lub PC 

wystarczająco zaspokaja ich potrzeby i nie trzeba 

tego zmieniać, w szczególności, że często w porach 

kiedy kupują mają dostęp do innych urządzeń - 

laptopa i PC. Najczęściej w ten sposób wypowiadały 

się osoby z najstarszych grup wiekowych 45-54 

i powyżej 54 lat.  Przedstawiciele młodszych 

grup, znacznie rzadziej wskazywali jakiekolwiek 

przyczyny niekupowania, a jako główną przyczynę 

uznali niewygodę zakupów mobilnych. Ta grupa 

odczuwa już zatem potrzebę zakupów mobilnych. 

Można zatem wnioskować, że wraz z wchodzeniem 

w wiek produkcyjny młodszych pokoleń, brak 

potrzeby zakupów mobilnych będzie zanikał. 

niekupowanie mobilne

niekupujący mobilnie najczęściej 
nie czują jeszcze takiej potrzeby

niekupowanie mobilnie - przyczyny

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1150, internauci  posiadający urządzenie mobilne i nie kupujący mobilnie

m-zakupy
za i przeciw

43%

35%

25%

11%

11%

10%

7%

6%

6%

nie mam takiej potrzeby

w porach kiedy kupuję, mam dostęp do wygodniejszych urządzeń (np. laptop lub PC)

kupowanie przez urządzenia mobilne jest niewygodne (np. trudno porównywać, wybrać najlepszą ofertę)

nie uważam, że to bezpieczna forma zakupów

nigdy nie przyszło mi to do głowy

nie oszczędza mi to czasu (nie ma korzyści tu i teraz)

obawiam się zakupów impulsywnych, których będę potem żałować

serwisy internetowe, w których robię zakupy nie mają specjalnych stron lub aplikacji do zakupów mobilnych

nie ma dedykowanych ofert lub zachęt do kupowania mobilnie (np. rabaty, pomocje)

niekupowanie mobilnie - przyczyny
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naszym zdaniem

Nowocześni konsumenci są pragmatyczni. 

Urządzenie elektroniczne, niezależnie czy 

pełnowymiarowe czy mobilne, jest dla nich 

narzędziem do osiągnięcia pewnych celów 

i wykonania pewnych zadań. Mają dlatego, 

pomimo stosunkowo krótkiego czasu 

funkcjonowania zjawiska m-commerce 

w Polsce, całkiem dobrze sprecyzowane 

wymagania co do oferowanych im rozwiązań 

m-zakupowych. Generalnie oceniają zakupy 

mobilne jako łatwe (62% odpowiedzi) ale 

14% z nich wskazuje na konkretne trudności 

z jakimi przyszło im się już w trakcie 

zakupów zmierzyć. Największy problem 

stanowią długie i niewygodne formularze, 

niedostosowanie stron www do urządzeń 

mobilnych oraz brak lub utrudnione 

możliwości porównywania ofert, do czego tak 

nas, Polaków, przyzwyczaił internet  

i e-commerce. 

Jako biznes musimy być świadomi tych 

konsumenckich ocen i faktu, że część z nich 

może w wyniku napotkanych utrudnień 

nieodwracalnie porzucić nasz koszyk 

zakupowy. Zatem należy stwierdzić, że 

usability, no i sam konsument, liczą się 

przede wszystkim. 

m-zakupy
za i przeciw
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na zakupach

zakupy mobilne

Wydaje się, że na polskim rynku wciąż 

mamy do czynienia z ogromną dysproporcją 

pomiędzy zapotrzebowaniem konsumentów 

na usługi mobilne i rozwiązaniami 

oferowanymi mobilnym konsumentom. 

Są oczywiście wyjątki, sklepy posiadające 

strony zoptymalizowane pod urządzenia 

mobilne (około 5%, głównie największe), czy 

platformy zakupowe dedykowane mobilnym 

konsumentom jak np. Allegro, jednakże nie 

jest to wystarczające. Popyt na mobilne 

zakupy jest zdecydowanie większy i wciąż 

niezaspokojony. 

Pocieszające w tym względzie są 

wyniki ostatniego raportu mGenerator 

„m-commerce w praktyce”, które mówią 

o tym, że sklepy zaczynają coraz częściej 

zauważać potencjał konsumentów 

kupujących mobilnie. Według wspomnianego 

raportu już co drugi e-sklep (48,6%) 

deklaruje, że zakupy mobilne stanowią do 

10% wszystkich jego transakcji. Blisko co 

dziesiąty (8,9%) wskazuje na przedział od 

10 do 20% ogółu zakupów. Jest to prawie 

3-krotny wzrost w porównaniu do roku 

ubiegłego. Jeszcze rok temu zgodnie  

z tym samym źródłem blisko połowa sklepów 

(46%) deklarowała, że tylko mniej niż 5% 

odwiedzających ich sklep to posiadacze 

urządzeń mobilnych. Obecnie wynik ten 

wskazuje tylko co trzeci badany (32,8%). 

44,6% twierdzi za to, że odwiedziny  

z kanału mobilnego stanowią między 5 a 20% 

wszystkich odwiedzin, a blisko 6% mówi  

o 20% i więcej. Pozostaje zatem mieć 

nadzieję, że e-sklepy jak najszybciej 

dostosują swoje rozwiązania do trendu, 

który zdążyły już dostrzec, nie tylko przez 

dostosowanie swoich sklepów do urządzeń 

mobilnych, co często jest nadal kosztowne 

ale także korzystając z dostępnych platform 

zakupowych, które, jak wynika z naszego 

badania, są bardzo popularne wśród 

konsumentów mobilnych

kupujący mobilnie wydają  
podobne kwoty do e-kupujących, 
kupują w tych samych branżach  
i z podobną częstotliwością
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Generalnie z największej liczby miejsc 

zakupowych korzystają osoby kupujące 

wielokanałowo. W ich przypadku to 2,3 

kategorie miejsc zakupowych na osobę.  

W przypadku e-kupujących są to 2 kategorie 

i w przypadku kupujących tylko mobilnie 

najmniej - 1,5 miejsca na osobę. Serwisy 

aukcyjne są najpopularniejszym miejscem 

zakupów niezależnie od tego czy mówimy 

o e-konsumentach czy kupujących 

wielokanałowo lub tylko mobilnie. Zyskują 

wskazania od 39% po 71%. Następne  

w kolejności są sklepy internetowe  

z penetracją od 31% w przypadku kupujących 

tylko mobilnie do 71% w przypadku 

e-kupujących. 

preferowane miejsca zakupowe

53%

71%

13%

24%

21%

15%

5%

54%

66%

30%

29%

26%

17%

4%

31%

39%

24%

20%

19%

14%

7%

sklepy internetowe

serwisy aukcyjne

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

porównywarki cenowe

serwisy ogłoszeniowe

zakupy grupowe

kluby zakupowe

wykorzystywane miejsca zakupów

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

53%

71%

13%

24%

21%

15%

5%

54%

66%

30%

29%

26%

17%

4%

31%

39%

24%

20%

19%

14%

7%

sklepy internetowe

serwisy aukcyjne

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

porównywarki cenowe

serwisy ogłoszeniowe

zakupy grupowe

kluby zakupowe

wykorzystywane miejsca zakupów

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

wykorzystywane miejsca zakupów

na zakupach

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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Ulubionym miejscem zakupowym , 

niezależnie od kanału, okazały się serwisy 

aukcyjne, czyli przede wszystkim Allegro, 

które użytkownicy w zasadzie utożsamiają 

z tą kategorią. Widać natomiast też 

wyraźny wzrost sympatii dla porównywarek 

cenowych, zakupów grupowych oraz klubów 

zakupowych w przypadku konsumentów 

kupujących wyłącznie mobilnie. Znacznie 

rzadziej korzystają oni ze stron sklepów 

internetowych.

ulubione miejsce zakupowe

38%

37%

10%

3%

5%

4%

2%

35%

31%

14%

7%

5%

5%

3%

26%

18%

20%

6%

4%

14%

12%

 serwisy aukcyjne

 sklepy internetowe

 porównywarki cenowe

 sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

 serwisy ogłoszeniowe

 zakupy grupowe

 kluby zakupowe

ulubione miejsce zakupowe

 e-kupujący m-kupujący  tylko m-kupujący

38%

37%

10%

3%

5%

4%

2%

35%

31%

14%

7%

5%

5%

3%

26%

18%

20%

6%

4%

14%

12%

 serwisy aukcyjne

 sklepy internetowe

 porównywarki cenowe

 sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

 serwisy ogłoszeniowe

 zakupy grupowe

 kluby zakupowe

ulubione miejsce zakupowe

 e-kupujący m-kupujący  tylko m-kupujący

ulubione miejsce zakupowe

na zakupach

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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Kupujący wielokanałowo kobiety i mężczyźni 

mają dosyć podobne preferencje co do miejsc 

zakupowych, choć można dostrzec  

i pewne różnice. Kobiety częściej korzystają 

ze sklepów internetowych, a panowie  

z platform grupujących oferty sprzedażowe 

typu serwisy aukcyjne i porównywarki 

cenowe.

miejsca zakupowe m-konsumentów

60%

60%

32%

28%

20%

17%

6%

65%

49%

29%

25%

36%

18%

4%

serwisy aukcyjne

sklepy internetowe

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

serwisy ogłoszeniowe

porównywarki cenowe

zakupy grupowe

kluby zakupowe

używane miejsca zakupowe

 kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)

60%

60%

32%

28%

20%

17%

6%

65%

49%

29%

25%

36%

18%

4%

serwisy aukcyjne

sklepy internetowe

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

serwisy ogłoszeniowe

porównywarki cenowe

zakupy grupowe

kluby zakupowe

używane miejsca zakupowe

 kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)

używane miejsca zakupowe

na zakupach

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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Przedstawiciele rożnych grup wiekowych 

kupujący wielokanałowo mają w zasadzie 

podobne preferencje jeżeli chodzi o miejsca 

zakupowe. Najpopularniejsze są serwisy 

aukcyjne, następnie sklepy internetowe. 

Najstarsze grupy wiekowe stosunkowo 

rzadziej korzystają ze sklepów internetowych 

i serwisów ogłoszeniowych, natomiast 

najmłodsi stosunkowo najczęściej ze sklepów 

z aplikacjami mobilnymi. W największej ilości 

miejsc kupują osoby w wieku 25-34 i 35-44 

lata. Są to średnio 2,2 miejsca zakupowe. 

Najrzadziej zaś osoby najstarsze - 1,5 miejsca. 

Najmłodsi to prawie 2 miejsca zakupowe na 

osobę. 

10%

17%

44%

23%

38%

25%

15%

7%

19%

52%

21%

72%

9%

15%

5%

29%

57%

20%

72%

16%

16%

6%

24%

59%

22%

69%

16%

17%

1%
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57%

25%

66%

10%

14%

2%

22%

24%

11%

84%

6%

8%

kluby zakupowe

porównywarki cenowe

sklepy internetowe

serwisy ogłoszeniowe

serwisy aukcyjne

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

zakupy grupowe

używane miejsca zakupowe

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54
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kluby zakupowe

porównywarki cenowe

sklepy internetowe

serwisy ogłoszeniowe

serwisy aukcyjne

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

zakupy grupowe

używane miejsca zakupowe

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

używane miejsca zakupowe

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

na zakupach

miejsca zakupowe m-konsumentów
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Sympatia w stosunku do poszczególnych 

miejsc zakupowych jest dosyć podobna 

niezależnie od wielkości miejsca 

zamieszkania. Największe dysproporcje 

wykazują sklepy z aplikacjami - 2,5 raza 

bardziej popularne w największych miastach 

niż na wsi, a także serwisy aukcyjne i sklepy 

internetowe, gdzie różnica w poziomie 

korzystania wynosi nawet 40 p.p.  

w przypadku serwisów aukcyjnych i 30 p.p. 

w przypadku sklepów internetowych. Są 

to jednak w obydwu grupach najbardziej 

popularne miejsca zakupowe. 

mieszkańcy dużych miast  
wskazują średnio 2,9,  
a mieszkańcy wsi 1,9 miejsc 
zakupowych

używane miejsca zakupowe

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

na zakupach

miejsca zakupowe m-konsumentów
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26%
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86%

53%

19%

kluby zakupowe

porównywarki cenowe

skley internetowe

serwisy ogłoszeniowe

serwisy aukcyjne

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

zakupy grupowe

używane miejsca zakupowe

wieś miasto do 20 tyś. mieszkańców miasto 20-50 tyś. mieszkańców

miasto 50-100 tyś. mieszkańców miasto 100-200 tyś. mieszkańców miasto 200-500 tyś. mieszkańców

miasto pow. 500 tyś. mieszkańcow
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skley internetowe
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serwisy aukcyjne

sklepy z aplikacjami mobilnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store)

zakupy grupowe

używane miejsca zakupowe

wieś miasto do 20 tyś. mieszkańców miasto 20-50 tyś. mieszkańców

miasto 50-100 tyś. mieszkańców miasto 100-200 tyś. mieszkańców miasto 200-500 tyś. mieszkańców

miasto pow. 500 tyś. mieszkańcow
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Kupujący wielokanałowo podobnie 

jak kupujący stacjonarnie zaznaczyli 

średnio ponad 3 kupowane kategorie. Dla 

kupujących wyłącznie w kanale mobilnym 

ten wskaźnik wyniósł 2,2 kategorii wskazanej 

na osobę. Jeżeli chodzi o popularność, 

można powiedzieć, że niezależnie od 

urządzenia, na którym dokonywane są 

zakupy, najpopularniejsze kategorie są takie 

same. Na pierwszym miejscu znalazła się 

elektronika, za nią moda, a następnie kultura 

i rozrywka. Możemy jednak zauważyć pewne 

kategorie, które częściej wskazywane są przez 

kupujących mobilnie niż stacjonarnie -  

są to między innymi aplikacje i rozrywka ale 

także żywność. Szczególnie istotne jest tu 

wskazanie przez konsumentów żywności, jak 

bowiem pewnie większość z nas pamięta ta 

właśnie kategoria stanowiła przez długi czas 

bolączkę e-commerce. W większości kategorii 

kupujący wielokanałowo zachowują się 

bardzo podobnie jak kupujący stacjonarnie 

jeżeli chodzi o dokonywane zakupy.

kupowane kategorie

kupowane kategorie

na zakupach

50%

45%

38%

30%

19%

26%

24%

24%

25%

14%

21%

12%

2%

47%

43%

40%

31%

31%

27%

26%

26%

25%

24%

23%

17%

2%

30%

19%

19%

20%

19%

14%

14%

17%

21%

15%

11%

14%

3%

elektronika

moda i uroda

kultura i rozrywka

wyposażenie domu

aplikacje i gry

artykuły dziecięce

sport i wypoczynek

motoryzacja

produkty farmaceutyczne

usługi

turystyka

żywność

nie pamiętam

kupowane kategorie

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

50%

45%

38%

30%

19%

26%

24%

24%

25%

14%

21%

12%

2%

47%

43%

40%

31%

31%

27%

26%

26%

25%

24%

23%

17%

2%

30%

19%

19%

20%

19%

14%

14%

17%

21%

15%

11%

14%

3%

elektronika

moda i uroda

kultura i rozrywka

wyposażenie domu

aplikacje i gry

artykuły dziecięce

sport i wypoczynek

motoryzacja

produkty farmaceutyczne

usługi

turystyka

żywność

nie pamiętam

kupowane kategorie

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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Kategorie najczęściej kupowane przez 

konsumentów wielokanałowych (top 3)  

są takie same, niezależnie od wieku. Są to: 

elektronika, rozrywka i kultura oraz moda  

i uroda. Następne w kolejności są już różne 

w zależności od grupy wiekowej. Na pewno 

3 najmłodsze grupy wiekowe chętnie 

kupują gry i aplikacje, co osób starszych 

dotyczy w znacznie mniejszym stopniu. 

Charakterystyczną dla nich kategorią 

zakupową jest natomiast wyposażenie 

wnętrz. Specyficzne tylko dla niektórych 

grup wiekowych są także produkty dziecięce 

i turystyka, gdzie głównie kupują 2 grupy 

wiekowe - 25-34 i 35-44 lata. Różnica jest 

też zdecydowanie widoczna w intensywności 

kupowania w kategoriach. Osoby w wieku  

25-34 lata wskazały takich zakupowych 

kategorii 4,3 podczas gdy osoby najmłodsze  

i najstarsze niecałe 2.

kupowane kategorie

17%

27%

20%

27%

10%

3%

32%

29%

47%

34%

18%

52%

51%

50%

37%

36%

2%

50%

39%

44%

26%

30%

2%

60%

20%

28%

16%

40%

50%

30%

10%

20%

30%

10%

elektronika

kultura i rozrywka

moda i uroda

aplikacje i gry

wyposażenie domu

nie pamiętam

kupowane kategorie

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54
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27%
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47%

34%

18%

52%

51%

50%

37%

36%

2%

50%

39%

44%

26%

30%

2%

60%

20%

28%

16%

40%

50%

30%

10%

20%

30%

10%

elektronika

kultura i rozrywka

moda i uroda

aplikacje i gry

wyposażenie domu

nie pamiętam

kupowane kategorie

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

kupowane kategorie

na zakupach
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Kupujący na urządzeniach stacjonarnych 

oraz kupujący multikanałowo mają bardzo 

podobny rozkład częstotliwości zakupowej, 

a nawet można powiedzieć, że osoby 

kupujące stacjonarnie i mobilnie najczęściej 

odpowiadały, że dokonały zakupów ponad 

5 razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 

odpowiednio 53% takich konsumentów 

i 47% konsumentów e-kupujących. 

Konsumenci kupujący multikanałowo 

najczęściej wskazywali także, że ostatniego 

zakupu dokonali dziś czyli w dniu kiedy ich 

o to pytaliśmy. W tej grupie także znacznie 

częściej niż w innych wskazywana była jako 

czas ostatniego zakupu odpowiedź „kilka dni 

temu”. Odpowiedziało tak 37% kupujących 

wielokanałowo, 32% e-kupujących i 22% 

kupujących tylko mobilnie.

częstotliwość zakupów

47%
53%

28%

35% 26%

35%

9% 11%

22%

9% 10% 15%

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy)

więcej niż 5 razy 2-5 razy raz nie pamiętam

47%
53%

28%

35% 26%

35%

9% 11%

22%

9% 10% 15%

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy)

więcej niż 5 razy 2-5 razy raz nie pamiętam
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12% 9%

32%

37%

22%

22%

25%

25%

20%

12%

17%

13%
9%

15%

2% 2%
7%

4% 3% 5%

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

moment ostatniego zakupu

dzisiaj kilka dni temu 1-2 tygodnie temu około miesiąc temu

kilka miesięcy temu ponad rok temu nie pamietam

7%
12% 9%

32%

37%

22%

22%

25%

25%

20%

12%

17%

13%
9%

15%

2% 2%
7%

4% 3% 5%

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

moment ostatniego zakupu

dzisiaj kilka dni temu

1-2 tygodnie temu około miesiąc temu

kilka miesięcy temu ponad rok temu

nie pamietam

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy) moment ostatniego zakupu

na zakupach

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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Kobiety kupujące multimedialnie kupują 

nieco częściej niż mężczyźni. Prawie 2 razy 

częściej zaznaczały odpowiedź „dziś” jako 

moment ostatniego zakupu. Odpowiedziało 

tak 15% kobiet. Mężczyźni jako moment 

ostatniego zakupu najczęściej wskazywali 

„kilka dni temu” i „1-2 tygodnie temu”.  

Te dwie odpowiedzi stanowiły w sumie 70% 

odpowiedzi mężczyzn. Gdyby zsumować  

je w przypadku kobiet dałyby zaledwie 53%. 

Jeżeli wziąć zatem pod uwagę zakupy  

w ciągu ostatnich 2 tygodni to panowie mają 

lekką przewagę. Więcej niż 5 razy w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy kupiło 56% kobiet i 50% 

mężczyzn. W przypadkach obu płci była  

to najczęściej wskazywana odpowiedź.

częstotliwość zakupów

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy) moment ostatniego zakupu

na zakupach

56%
50%

20% 31%

14% 8%

10% 11%

kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy)

więcej niż 5 razy 2-5 razy raz nie pamiętam

56%
50%

20% 31%

14% 8%

10% 11%

kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy)

więcej niż 5 razy 2-5 razy raz nie pamiętam

15%
8%

35%

38%

18%
32%

11%

6%
13%

11%
4% 2%4% 3%

kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)

moment ostatniego zakupu

dzisiaj kilka dni temu

1-2 tygodnie temu kilka miesięcy temu

około miesiąc temu ponad rok temu

nie pamiętam

15%
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35%

38%

18%
32%

11%
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13%

11%
4% 2%4% 3%

kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)
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1-2 tygodnie temu kilka miesięcy temu

około miesiąc temu ponad rok temu

nie pamiętam
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Jeżeli przyjrzeć się grupom wiekowym wśród 

konsumentów multikanałowych, najczęściej 

kupują osoby w wieku 25-34 i 35-44 lata. 

Zarówno moment ostatniego zakupu jest  

w ich przypadku najbliższy - odpowiednio 

57% i 54% wskazań na ostatni dzień czyli 

dzień badania oraz odpowiedź „kilka dni 

temu”. osoby w tych grupach wiekowych 

także stosunkowo najczęściej wskazały,  

że dokonały zakupu w ciągu ostatnich  

12 miesięcy więcej niż 5 razy.

częstotliwość zakupów

7% 6%
12%

8%
12% 10%

20% 24%

45%
46%

24% 30%

27%

33%

25%

19%

24%
20%

17%

17%

7%

6%

4% 5%

10%

17%
7%

14%

28%
35%

13%

3%
2%

6% 3% 1%
5% 8%

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy)

dzisiaj kilka dni temu 1-2 tygodnie temu

kilka miesięcy temu około miesiąc temu ponad rok temu

nie pamiętam
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35%

13%
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6% 3% 1%
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15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy)

dzisiaj kilka dni temu 1-2 tygodnie temu

kilka miesięcy temu około miesiąc temu ponad rok temu

nie pamiętam
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16%

20%

13% 11% 9%
14%
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moment ostatniego zakupu

więcej niż 5 razy 2-5 razy raz nie pamiętam
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źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

częstotliwość zakupów (ostatnie 12 miesięcy) moment ostatniego zakupu

na zakupach
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Według badania mShopper wydawane 

kwoty nie zależą od kanału sprzedaży ani 

wykorzystywanego zakupowo urządzenia. 

Na urządzeniach mobilnych w równym 

stopniu co na stacjonarnych występują także 

najwyższe kwotowo zakupy - powyżej 2000 zł 

i powyżej 1000 zł.

wydawane kwoty

10% 12% 16%

16% 13%
10%

37%
34%

26%

22%
23%

22%

7%
8%

14%

2% 4% 6%
1% 1% 1%
5% 4% 5%

e-kupujacy m-kupujący tylko m-kupujący

ostatni zakup - wydana kwota

1-30 zł 31-50 zł 51-150 zł 151-500 zł 501-1000 zł 1001-2000 zł > 2000 zł nie pamiętam

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1712, internauci kupujący w internecie

ostatni zakup - wydana kwota

na zakupach
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14%
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e-kupujacy m-kupujący tylko m-kupujący

ostatni zakup - wydana kwota

1-30 zł 31-50 zł 51-150 zł 151-500 zł 501-1000 zł 1001-2000 zł > 2000 zł nie pamiętam
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Kwoty wydawane przez kobiety i mężczyzn 

kupujących wielokanałowo wydają się być 

dosyć podobne. Panowie nieco częściej 

wskazali na przedział 151-500 zł jako na 

kwotę ostatniego zakupu w sieci. Dwa 

najniższe kwotowo przedziały uzyskały 

natomiast bardzo podobny wskaźnik 

odpowiedzi - odpowiednio 26% dla kobiet  

i 23% dla mężczyzn. Najczęściej wskazywaną 

odpowiedzą był przedział kwotowy 51-150 zł. 

Warto też zauważyć, że mężczyźni dominują 

w najwyższych przedziałach kwotowych,  

w przedziale 1001-2000 zł trzy razy częściej 

niż kobiety.

wydawane kwoty

14%
9%

12%
14%

37%

31%

21%

27%

9%
7%

2%
6%
1%

5% 5%

kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)

ostatni zakup - wydana kwota

1-30 zł 31-50 zł 51-150 zł 151-500 zł 501-1000 zł 1001-2000 zł > 2000 zł nie pamiętam
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6%
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kobieta (m-kupuje) mężczyzna (m-kupuje)

ostatni zakup - wydana kwota

1-30 zł 31-50 zł 51-150 zł 151-500 zł 501-1000 zł 1001-2000 zł > 2000 zł nie pamiętam

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

ostatni zakup - wydana kwota

na zakupach
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Najczęściej wskazywaną kwotą ostatniego 

zakupu niezależnie od wieku jest  51-150 

zł. Na taki wydatek wskazuje średnio trochę 

ponad 30% konsumentów kupujących 

multikanałowo. Zdecydowanie bardziej 

ostrożni w wydatkach wydają się najmłodsi 

konsumenci, być może ze względu na fakt, 

że ich siła nabywcza jest mocno ograniczona. 

Wydatki powyżej 2000 zł zdarzają się bardzo 

rzadko i wystąpiły w zasadzie tylko w grupie 

najbardziej zaawansowanej jeżeli chodzi  

o zakupy mobilne - w grupie wiekowej 25-34 

lata. Wydatki powyżej 1000 zł stanowią kilka 

procent, najczęstsze są natomiast w grupie 

wiekowej 45-54 lata. 

wydawane kwoty

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

ostatni zakup - wydana kwota

na zakupach
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ostatni zakup - wydana kwota

1-30 zł 31-50 zł 51-150 zł 151-500 zł 501-1000 zł 1001-2000 zł > 2000 zł nie pamiętam
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Kupujący wielokanałowo wykorzystują 

średnio dwie metody płatności  na osobę.  

Dla osób kupujących stacjonarnie jak  

i kupujących tylko mobilnie te wskaźniki  

są znacznie niższe. Można zatem zauważyć, 

że zakupy mobilne powodują specjalizację 

i koncentrację na jednej, najwygodniejszej 

metodzie. Dla kupujących mobilnie 

najpopularniejszą metodą płatności  

są już szybkie przelewy. Klasyczna płatność 

przelewem bankowym znalazła się na drugim 

miejscu.

metody płatności

55%

49%
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9%

8%

5%
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28%

40%
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płatność kartą płatniczą
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płatność aplikacją mobilną

dedykowane aplikacje do płatności mobilnych

płatność ratalna

metody płatności

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący
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metody płatności

e-kupujący m-kupujący tylko m-kupujący

metody płatności

na zakupach

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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mobilne portfele w użyciu

Dzisiejsi e-konsumenci, to coraz częściej 

konsumenci mobilni, którzy lubią 

wielokanałowe podejście do zakupów. 

Zadaniem dla sklepów oraz dostawców 

płatności jest w tej sytuacji zadbanie o to, 

by cały proces zakupowy włącznie z jego 

kluczowym etapem, czyli płatnością odbywał 

się na każdym urządzeniu w tak samo łatwy 

sposób. 

Kanały e-commerce i m-commerce mają 

dużo wspólnego i tutaj takie rozwiązanie 

jest już gotowe – jest to wygodna płatność 

PayU PayTouch wykonywana jednym ruchem 

palca w aplikacji mobilnej sklepu lub na 

stronie lekkiej, która jest odzwierciedleniem 

płatności znanej kupującym z dużych 

ekranów laptopów. W świecie offline nie da 

się zrobić tego tak samo, bo w tym przypadku 

traktujemy płacenie telefonem jako 

alternatywę w stosunku do płacenia kartą. 

Niezmiernie ważne w planowaniu  

i projektowaniu rozwiązań płatniczych, 

które będą wspierać sprzedaż opartą o kilka 

zintegrowanych kanałów jest całościowe 

doświadczenie kupującego w procesie 

zakupowym. Doświadczenie to powinno 

być spójne z tym, z czym spotyka się klient 

w świecie offline’owym. Skoro w sklepach 

tradycyjnych nikt nie zmusza kupującego, 

by poszedł zapłacić za zakupy do banku po 

drugiej stronie ulicy czy dwa piętra niżej, 

to także w e-commerce i m-commerce 

nie można tego robić. Trzeba doprowadzić 

do sytuacji, w której wszystkie sposoby 

finansowania zakupów, czyli zarówno karty, 

przelewy, jak i odroczone formy płatności  

w postaci faktur czy rat, będą łatwo dostępne  

w telefonie bez opuszczania aplikacji lub 

strony sklepu.

Pamiętajmy też, że urządzenia mobilne 

takie jak smartfony często łączą świat 

offline z online z pominięciem rozwiązań 

desktopowych. Najlepszym przykładem mogą 

tu być aplikacje do zamawiania taksówek, 

opłacania parkingów czy zamawiania jedzenia 

(przykład sieci Starbucks). Zakładając,  

że damy ich użytkownikom narzędzie, które 

pozwoli im wygodnie zapłacić przelewem 

bankowym będzie to jeden z najszybciej 

rozwijających się kierunków mobilnych 

zakupów.  

Wojciech Czajkowski

Dyrektor Zarządzający, PayU Polska

na zakupach
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Kobiety i mężczyźni kupujący multikanałowo 

wykorzystują tyle samo metod płatności - 

średnio 2,3 na osobę. Ich preferencje jeżeli 

chodzi o określone formy płatności nieco się 

już różnią. Mężczyźni częściej korzystają  

z szybkich przelewów - 57% wobec 50% dla 

kobiet. Kobiety natomiast znacznie częściej 

korzystają z przelewów klasycznych - 58% 

wskazań w porównaniu do 38% wskazań 

przez mężczyzn. Mężczyźni dosyć często 

korzystają też z płatności za pobraniem - 

31%, podczas gdy tej formy płatności używa 

tylko 22% kobiet. 
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V.me by Visa: szybka, wygodna i bezpieczna 

płatność kartą online

W internecie można płacić na wiele sposobów, 

jednak żaden nie gwarantuje wygody  

i bezpieczeństwa, jakie zapewnia karta 

płatnicza. Uruchomiony w tym roku portfel 

elektroniczny V.me by Visa jeszcze bardziej 

upraszcza proces płatności kartą online. 

Rozwiązanie ma szansę podbić serca 

kupujących w internecie także poprzez coraz 

bardziej popularne kanały mobilne, gdzie 

łatwa, szybka i bezpieczna płatność sprawdza 

się idealnie.

Wygoda dla konsumentów 

V.me by Visa to rozwiązanie, które znacznie 

przyspiesza i ułatwia proces płacenia  

w internecie, gwarantując jednocześnie 

najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. 

Płatności za pomocą portfela dokonujemy 

w kilku prostych krokach: 1) przy płaceniu 

wybieramy formę płatności (V.me by Visa); 

2) logujemy się do portfela; 3) wybieramy 

kartę a następnie klikamy „zapłać”. Dane karty 

należy podać jedynie raz – wprowadzając 

ją do portfela. Rozwiązanie jest chronione 

wielowarstwowym systemem zabezpieczeń, 

w tym usługą Verified by Visa, która 

uwierzytelniania zarówno kupującego, jak  

i sprzedawcę internetowego. Dodatkowo, 

portfel jest zabezpieczony poprzez 

behawioralny system Visa do wykrywania 

potencjalnych oszustw i zapobiegania im.

Z V.me by Visa można korzystać z poziomu 

każdego urządzenia – także mobilnego –  

z dostępem do internetu i wyposażonego  

w przeglądarkę internetową. W portfelu można 

zarejestrować karty debetowe, kredytowe  

i przedpłacone systemów Visa  

i MasterCard, wydane przez banki polskie  

i europejskie.

Dodatkowo, opłacając zakupy internetowe 

kartą Visa, w wypadku niedostarczania 

przez kontrahenta zakupionego towaru lub 

niezrealizowania usługi – dzięki regulacjom 

organizacji – możemy, za pośrednictwem 

banku-wydawcy karty, odzyskać swoje 

pieniądze poprzez procedurę chargeback.

Coraz więcej sklepów

Liczba sklepów, które decydują się przyjmować 

płatności dokonywane poprzez portfel 

elektroniczny V.me by Visa stale rośnie. 

W Polsce w ten sposób można już płacić 

za zakupy m.in. u takich e-detalistów, jak 

e-piotripawel.pl, Mediamarkt.pl, Merlin.pl, 

Saturn.pl czy Ticketpro.pl. Korzystając  

z portfela można także zasilić konto wybranej 

organizacji charytatywnej, m.in. Caritas  

i Polskiej Akcji Humanitarnej (dokonując wpłaty 

na ich stronach www).

Europejski portfel

W całej Europie zakupów za pomocą portfela 

można dokonywać już w ponad 26 tys. sklepów 

internetowych. W pierwszej kolejności usługa 

została udostępniona konsumentom w Polsce, 

Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii,  

a wdrożenie portfela rozpoczęły kolejne cztery 

kraje – Niemcy, Norwegia, Szwecja i Włochy.

Wydawcą portfela V.me by Visa w Polsce jest 

w tej chwili ING Bank Śląski, a do wdrożenia 

usługi przygotowuje się  Bank Zachodni WBK. 

Kolejne wdrożenia są planowane m.in. w takich 

instytucjach jak eurobank czy SGB-Bank i Bank 

BPS – zrzeszające banki spółdzielcze.

Założenie i płacenie przy pomocy portfela 

V.me by Visa nie wymaga bycia klientem  

ING Banku Śląskiego, a korzystanie z usługi jest 

bezpłatne.

Aby dowiedzieć się więcej i założyć portfel 

V.me by Visa zapraszamy na stronę  

http://pl.v.me/

na zakupach

http://pl.v.me/
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karty w użyciu mobilnym

Polscy użytkownicy coraz częściej doceniają 

zalety płacenia za transakcje online przy 

pomocy karty, zwłaszcza kupując poprzez 

urządzenia mobilne, co potwierdzają wyniki 

badania. Według prognoz, do 2020 roku 

połowa wszystkich transakcji Visa Europe 

będzie dokonywana właśnie za pomocą 

urządzeń mobilnych.

Warte podkreślenia jest, że płacenie  

za zakupy w internecie z wykorzystaniem 

karty gwarantuje użytkownikom poziom 

bezpieczeństwa, jakiego nie są w stanie 

zapewnić przelewy internetowe czy gotówka. 

Dzięki regulacjom Visa Europe,  

w wypadku niedostarczenia przez 

sprzedawcę zakupionego w internecie 

towaru lub niezrealizowania usługi opłaconej 

kartą Visa, użytkownik karty może odzyskać 

swoje pieniądze m.in. poprzez procedurę 

chargeback. 

W kwietniu 2014. roku w Polsce zadebiutował 

portfel elektroniczny V.me by Visa, który 

znacznie upraszcza proces płatności kartą  

w internecie i jest dostępny z poziomu 

każdego urządzenia – także mobilnego. 

Mamy nadzieję, że funkcjonalność, 

łatwość obsługi oraz najwyższy poziom 

bezpieczeństwa portfela przyspieszą dalszy 

rozwój płatności kartami za zakupy online 

w Polsce. Naszym celem jest, aby w 2015 r. 

portfel V.me by Visa był szeroko oferowany 

w Polsce przez banki-wydawców kart Visa 

i dostępny w większości polskich sklepów 

internetowych.”
Jakub Kiwior

Dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu  
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,  
Visa Europe SA

na zakupach
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Jeżeli chodzi o wykorzystywane 

metody płatności przez konsumentów 

multimedialnych, trend jest w zasadzie 

niezależny od wieku. Mobilni konsumenci 

preferują w większości szybkie przelewy. 

Jedynie w grupie wiekowej 45-54 zwykłe 

przelewy cieszą się podobną popularnością. 

Grupy wiekowe 19-24, 25-34 oraz 35-44 

wskazały średnio, że korzystają z 2 metod 

płatności, grupy młodsze i starsze z 1,5. 

Rozwiązania dedykowane dla zakupów 

mobilnych - szybkie przelewy czy płatność 

aplikacją mobilną - są najbardziej popularne 

w grupie wiekowej 25-34.

metody płatności

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

metody płatności
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Kupujący wielokanałowo korzystają  

z największej liczby metod dostawy - średnio 

z dwóch. Kupujący stacjonarnie wykorzystują 

ich 1,9, a kupujący tylko mobilnie 1,4. 

Niezależnie od wykorzystywanych 

urządzeń zakupowych najpopularniejszą 

metodą dostawy jest w dalszym ciągu 

przesyłka kurierska, jednakże w przypadku 

konsumentów kupujących wielokanałowo 

widać znaczny wzrost popularności 

paczkomatów i opcji odbioru w punkcie. 

Stosunkowo wysoki jest też udział odbioru 

osobistego jako metody dostawy. 

metody dostawy metody dostawy

na zakupach
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źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2125, internauci kupujący w internecie
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mobilni doceniają paczkomaty

Szczególna popularność Paczkomatow 

InPost wśród użytkowników m-commerce 

nie powinna dziwić. Są to klienci, którzy 

wyjątkowo szybko adaptują się do 

innowacyjnych i często zdecydowanie 

bardziej efektywnych rozwiązań – m.in.  

w obszarze dostawy towarów. To ich uznaje 

się za trendsetterów, za którymi później 

podążają kolejni użytkownicy zafascynowani 

wygodą i zakresem oferty, jaki gwarantuje  

im sektor e-handlu.

Użytkownicy m-commerce poszukują 

komfortu, a ten zapewniają im właśnie 

Paczkomaty. Automatyczne terminale 

jako jedyne na rynku umożliwiają odbiór 

przesyłki w trybie 24/7 w wielu dogodnych 

lokalizacjach. Są w ten sposób zdecydowanie 

bardziej skuteczne od tradycyjnego kuriera, 

który często nie może znaleźć adresu 

odbiorcy lub zastać go w domu w godzinach 

swojej pracy. Potwierdzeniem tego są badania 

IMRG przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, 

które wskazują, że w niektórych miesiącach 

nawet 10% zamówień obsługiwanych przez 

kuriera nie trafia do wskazanego adresata.

Statystyki pokazują również,  

że automatyzacja usług w oparciu  

o samoobsługowe terminale rewolucjonizuje 

dostawy w e-handlu. Mimo tego, 

że Paczkomaty funkcjonują na polskim rynku 

dopiero od kilku lat, z sieci – liczącej obecnie 

1100 maszyn - korzysta już ponad 5 tysięcy  

z 12 tysięcy krajowych e-sklepów oraz  

30 tysięcy detalistów z platformy Allegro. 

Nie jest to zaskoczeniem, że sprzedawcy 

decydują się na nasze terminale - aż 98% 

użytkowników deklaruje chęć ponownego 

skorzystania z usługi, a 97% z nich poleca  

je znajomym. Wszystko wskazuje więc na 

to, że Paczkomaty będą obowiązkowym 

elementem łańcucha dostaw w e-handlu. 

Uważam, że każdy uczestnik rynku – firma 

kurierska, operator pocztowy czy logistyczny 

– będzie dążyć do tego, aby zaproponować 

swoim klientom wszystkie formy odbioru 

paczki w zakresie ostatniej mili. To konsument 

ostatecznie wybierze czy w ramach swojego 

zamówienia (np. u kuriera) będzie chciał 

odebrać przesyłkę z automatycznych 

terminali, punktów click&collect 

zlokalizowanych np. w placówkach 

handlowych czy skorzystać ze standardowej 

usługi kurierskiej door-to-door. 

Rafał  Brzoska

Prezes, Grupa Integer 

na zakupach
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Kobiety i mężczyźni kupujący multikanalowo 

preferują podobne metody dostawy. 

Najpopularniejszą z nich jest w dalszym 

ciągu przesyłka kurierska. Wybiera ją 81% 

mężczyzn i 72% kobiet. Jednocześnie 

mężczyźni nieco częściej wybierają właśnie 

przesyłkę kurierską jak i paczkę poleconą, 

kobiety zaś odbiór osobisty w punkcie lub 

paczkomacie.

metody dostawy

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie
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Niezależnie od wieku konsumenci kupujący 

multikanałowo korzystają średnio z 2 metod 

dostawy. Wyjątkiem jest tu najmłodsza grupa 

wiekowa - 15-18 lat - która korzysta średnio  

z 1,3 metod dostawy.  Najpopularniejszą 

formą dostawy jest w dalszym ciągu przesyłka 

kurierska, na którą wskazuje w zależności 

od wieku między 66% a 86% konsumentów 

mobilnych. Stosunkowo nowe rozwiązanie 

jak paczkomaty lub odbiór w punkcie cieszy 

się najwyższą polarnością w najbardziej 

świadomej, jeżeli chodzi o zakupy mobilne, 

grupie wiekowej, czyli 25-34 lat. 
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naszym zdaniem

Na podstawie przedstawionych danych 

można wysnuć wniosek, że zakupy mobilne 

w zasadzie nie różnią się potencjałem od 

e-zakupów. Wydawane kwoty są podobne, 

częstotliwość zakupowa podobna, a nawet 

wyższa, kupowane kategorie podobne. Jest 

jeden element, który różnicuje te dwa kanały 

- online i mobile - rozwiązania zakupowe. 

Ewidentnie widać, że kupujący mobilnie 

szybko dostrzegają rozwiązania dedykowane 

i dostosowane do zakupów mobilnych, co 

więcej, także do ich mobilnego stylu życia. 

Niezbitym dowodem na to jest popularność 

rozwiązań płatniczych dedykowanych 

kanałowi mobile, takich jak szybkie 

przelewy czy płatność aplikacją mobilną, 

a także popularność paczkomatów wśród 

konsumentów mobilnych. 

na zakupach
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kręte ścieżki zakupowe

ścieżki zakupowe

Internauci już korzystają z 1,6 urządzenia 

na osobę i przeważnie jest to laptop / PC 

plus jedno urządzenie mobilne. Należy 

przewidywać, że ten trend będzie się 

jeszcze nasilał, wydaje się bowiem, że masa 

krytyczna jeżeli chodzi o popularność 

urządzeń mobilnych została przekroczona, 

a dodatkowo firmy telekomunikacyjne 

kuszą konsumentów ofertami smart nie do 

odrzucenia. W tym momencie, w trakcie 

procesu zakupowego na kolejnych etapach 

między urządzeniami migruje między 10-12% 

internautów posiadających przynajmniej 

2 urządzenia. To daje 25% internatów 

posiadających minimum dwa urządzenia, 

którzy w całym procesie zakupowym migrują. 

Wraz ze wzrostem penetracji mobile wśród 

internautów, ten odsetek znacznie się 

zwiększy. Dodatkowo na niektórych etapach, 

takich jak sprawdzanie statusu zamówienia 

czy porównywanie ofert, smartfon 

wykorzystuje już prawie 40% kupujących 

wielokanałowo. To bardzo dużo, a i tu należy 

spodziewać się dynamicznych wzrostów, 

biorąc pod uwagę deklaracje konsumenckie 

co do zakupów mobilnych w 2015 roku. 

Niezbędne jest zatem dostosowanie się do 

wymagań konsumentów wielokanałowych. 

Być może warto zacząć od rozwiązań na 

etapach jakie obecnie najczęściej odbywają 

się na urządzeniach mobilnych czyli przede 

wszystkim zapewnić konsumentom wygodne 

wyszukiwanie, analizowanie i porównywanie 

ofert mobilnie. 

migrujący konsumenci to już 25% 
internautów posiadających min.  
2 urządzenia
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80%

82%

84%

85%

74%

81%

13%

16%

10%

10%

19%

12%

9%

10%

9%

7%

7%

7%

pomysł

porównywanie ofert

decyzja

płatność

*sprawdzanie statusu

**opinie

urządzenia na etapach zakupu (internauci)

laptop / PC smartfon tablet

ścieżki zakupowe

Pytanie o ścieżki zakupowe zadaliśmy internautom 

posiadającym przynajmniej dwa urządzenia  

i internautom kupującym w sieci. Zapytaliśmy 

ich o ostatni zakup i urządzenie lub urządzenia 

jakie towarzyszyły poszczególnym etapom 

tego zakupu. Oddzielnie przeanalizowaliśmy też 

odpowiedzi kupujących mobilnie, czyli takich osób, 

które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zakupiły coś 

z użyciem smartfona lub tabletu. Wzięliśmy pod 

uwagę 6 etapów zakupowych. 

Dla osób, które kupują mobilnie, smartfon  

i tablet są w dużo większym stopniu miejscem 

gdzie rozgrywa się cały proces zakupowy, czyli 

kolejno: inspiracja i pomysł na zakup, przeglądanie 

i porównywanie ofert, decyzja, płatność 

oraz  czynności pozakupowe. Dla niektórych 

etapów, takich jak pomysł, porównywanie ofert 

i sprawdzanie statusu zamówienia, użycie 

smartfona wśród kupujących wielokanałowo 

osiąga już prawie 40%. 

Użytkownicy zaczynający proces zakupowy  

od laptopa wykorzystują średnio 1,08 urządzenia  

w pojedynczym zakupie. Jeżeli zaczynają  

typy ścieżek

od smartfona lub tabletu, jest to odpowiednio 1,32 

i 1,36 urządzenia – najczęściej jedno urządzenie 

mobilne plus laptop lub komputer stacjonarny. 

Proporcje urządzeń używanych na 

poszczególnych etapach procesu zakupowego 

są dosyć podobne ale nie dotyczą tych samych 

konsumentów.  Konsumenci migrują między 

urządzeniami, w szczególności gdy proces 

zakupowy zaczynają od urządzenia mobilnego. 

Najczęstszym momentem kiedy powracają  

z urządzenia mobilnego na stacjonarne jest 

decyzja zakupowa i płatność, które są wykonywane 

przeważnie w tym samym miejscu.  

Internauci okazali się bardzo aktywni na etapach 

pozakupowych, które często są pomijane  

w strategicznych analizach biznesowych. Opiniami 

o ostatnim zakupie nie podzieliło się lub nie 

pamięta w jaki sposób tego dokonało, tylko 23% 

kupujących internautów. Tylko 6% nie sprawdza 

statusu zamówienia, reszta wykonała tą czynność 

podczas ostatniego zakupu.

80%

82%

84%

85%

74%

81%

13%

16%

10%

10%

19%

12%

9%

10%

9%

7%

7%

7%

pomysł

porównywanie ofert

decyzja

płatność

*sprawdzanie statusu

**opinie

urządzenia na etapach zakupu (internauci)

laptop / PC smartfon tablet

55%

64%

64%

64%

55%

62%

35%

36%

26%

26%

37%

24%

19%

21%

22%

17%

14%

14%

pomysł

porównywanie ofert

decyzja

płatność

***sprawdzanie statusu

****opinie

urządzenia na etapach zakupu (kupujący mobilnie)

laptop / PC smartfon tablet

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1817, internauci posiadający min 2 urządzenia

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1002 internauci kupujący mobilnie

*internauci, których dotyczył ten etap, N=1271
**internauci, których dotyczył ten etap, N=1022
***internauci, których dotyczył ten etap, N=753
****internauci, których dotyczył ten etap, N=563

urządzenia na etapach zakupu (internauci)

urządzenia na etapach zakupu (kupujący mobilnie)

55%

64%

64%

64%

55%

62%

35%

36%

26%

26%

37%

24%

19%

21%

22%

17%

14%

14%

pomysł

porównywanie ofert

decyzja

płatność

***sprawdzanie statusu

****opinie

urządzenia na etapach zakupu (kupujący mobilnie)

laptop / PC smartfon tablet
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ścieżki zakupowe

Przeanalizowaliśmy najpopularniejsze ścieżki 

zakupowe dotyczące ostatniego zakupu 

internautów kupujących w sieci i jednocześnie 

posiadających przynajmniej dwa urządzenia.  

W większości przypadków był to laptop plus jedno 

urządzenie mobilne. Urządzenie mobilne jest 

najczęściej wykorzystywane na etapach pomysłu 

na zakup oraz przeszukiwania i porównywania 

ofert. Biorąc pod uwagę 4 etapy konieczne do 

zakupu (pomysł, analiza porównawcza ofert, 

decyzja i płatność) najpopularniejszą ścieżką 

okazała się wciąż ta zaczynająca się i kończąca na 

laptopie / PC. Następne dwie zawierają po jednym 

etapie mobilnym - na etapie analizy i decyzji 

zakupowej.

najpopularniejsze ścieżki

Użytkownik mógł wskazać więcej niż jedno urządzenie na danym etapie

(66%) ścieżka stacjonarna

(6%) analiza w biegu

(5%) smart decyzja

pomysł

laptop 

pomysł

laptop 

pomysł

laptop 

analiza

laptop

analiza

smartfon

analiza

laptop

decyzja

laptop

decyzja

laptop

decyzja

smartfon

płatność

laptop

płatność

laptop

płatność

laptop

80%

80%

80%

91%

11%

91%

96%

77%

10%

96%

87%

67%
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ścieżki zakupowe

13% internautów posiadających przynajmniej 

dwa urządzenia zaczyna proces zakupowy od 

smartfona. Od tabletu rozpoczyna 7%, co i tak 

wydaje się być dużym wskaźnikiem patrząc 

na znacznie niższą penetrację tabletów niż 

smartfonów. Ze ścieżek zaczynających się na 

rządzeniu mobilnym najpopularniejsza jest 

ta, która zaczyna się i kończy na urządzeniu 

mobilnym. Poniżej pokazujemy  

3 najpopularniejsze ścieżki zaczynające  

się od smartfona. 

najpopularniejsze ścieżki mobilne

(5%) mobilna inspiracja

(5%) mobile-only

(4%) mobilny start

pomysł

smartfon

pomysł

smartfon

pomysł

smartfon

analiza

laptop

analiza

smartfon

analiza

smartfon

decyzja

laptop

decyzja

smartfon

decyzja

laptop

płatność

laptop

płatność

smartfon

płatność

laptop

Użytkownik mógł wskazać więcej niż jedno urządzenie na danym etapie

13%

13%

13%

58%

66%

66%

81%

66%

57%

86%

83%

83%
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ścieżki zakupowe

Gdzie następują momenty największej 

migracji konsumentów między urządzeniami? 

W przypadku gdy konsument zaczyna 

proces zakupowy od laptopa lub PC (80% 

takich przypadków), najczęściej pozostaje 

podczas całego procesu na tym urządzeniu. 

Z największymi przepływami na urządzenie 

mobilne mamy do czynienia na etapie analizy 

ofert (11% konsumentów na tym etapie i 9% 

wszystkich analizowanych konsumentów). 

Względnie dużo internautów przepływa też 

z urządzenia stacjonarnego na mobilne na 

etapie płatności, o ile ich ścieżka zakupowa 

wcześniej zawierała urządzenie mobilne na 

etapie analizy (24%takich konsumentów na tym 

etapie ale tylko 2% wszystkich zaczynających 

od urządzenia stacjonarnego). Jeszcze więcej 

internautów dokona płatności na urządzeniu 

mobilnym, jeżeli nie jeden a dwa poprzednie 

etapy wykona również na urządzeniu mobilnym 

- dla tego przypadku aż 62% konsumentów, 

którzy podjęli decyzję zakupową na urządzeniu 

mobilnym, zapłaci również mobilnie.

migracja konsumentów

idea (pomysł) idea - analiza analiza - decyzja decyzja - płatność

laptop / PC 80% 91% 67%

mobile 10% 31%

laptop / PC 80% 91% 98% 96%

mobile 5%

laptop / PC 80% 77% 87%

mobile 11% 24%

laptop / PC 80% 65%

mobile 11% 43% 62%
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ścieżki zakupowe

Inaczej rzecz się ma w przypadku gdy 

konsument rozpocznie proces zakupowy od 

smartfona. Tutaj największe przepływy sięgają 

ponad 60% konsumentów ale odbywają 

się w obie strony, to znaczy z urządzenia 

mobilnego na laptop / PC i odwrotnie. 

Konsumenci zaczynający proces zakupowy 

na urządzeniu mobilnym wykazują także 

tendencję do utrzymywania się na jednym 

urządzeniu - mobilnym - na wszystkich 

etapach procesu. Wskaźnik utrzymujących  

się w mobile jest wyższy niż migrujących  

i wynosi prawie 70% z etapu na etap. 

migracja konsumentów

idea (pomysł) idea - analiza analiza - decyzja decyzja - płatność

laptop / PC 58% 81% 86%

mobile 13% 30%

laptop / PC 58% 65%

mobile 13% 43% 74%

laptop / PC 57% 83%

mobile 13% 66% 43%

laptop / PC 45%

mobile 13% 66% 65% 83%
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ścieżki zakupowe

Gdyby przeanalizować całościowe przepływy 

pomiędzy urządzeniami niezależnie od tego,  

z jakiego urządzenia rozpoczyna konsument, to na 

każdym etapie oscylują one wokół 10%. Najwyższy 

jest przepływ ze smartfona na laptop / PC na 

etapie decyzja - płatność. Najwięcej konsumentów 

z urządzenia stacjonarnego na smartfon migruje 

na etapie analizy i porównywania ofert. 

migracja konsumentów

9%

11%

9%

8%

12%

13%

idea - analiza

analiza - decyzja

decyzja - płatność

przepływy między smartfonem a laptopem / PC (internauci)

laptop / PC - smartfon smartfon - laptop / PC

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1587, internauci posiadający min 2 urządzenia

przepływy między smartfonem a laptopem / PC (internauci)

9%

11%

9%

8%

12%

13%

idea - analiza

analiza - decyzja

decyzja - płatność

przepływy między smartfonem a laptopem / PC (internauci)

laptop / PC - smartfon smartfon - laptop / PC
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ścieżki zakupowe

Dokonaliśmy analizy ścieżek zakupowych 

internautów posiadających przynajmniej  

2 urządzenia w 18 kategoriach. Sprawdziliśmy, 

które z kategorii są najbardziej mobilne, czyli 

notują największe odsetki konsumentów 

korzystających z urządzeń mobilnych na 

poszczególnych etapach zakupowych. 

Okazuje się, że oprócz oczywistej kategorii 

czyli aplikacji i gier, są 3 takie kategorie, 

znacznie wybijające się ponad średnią 

jeżeli chodzi o mobilność poszczególnych 

aktywności zakupowych i okołozakupowych. 

Dostrzegliśmy też różnicę w kategoriach  

w zależności od tego czy konsument 

korzystał z tabletu czy smartfona. Widać,  

że tak zwany couch-commerce czyli zakupy 

z wykorzystaniem tabletu, różnią się od 

m-commerce, czyli zakupów na smartfonie. 

Jeżeli chodzi o proces zakupowy na 

smartfonie, topowe kategorie pod względem 

udziału smartfona na poszczególnych jego 

etapach to: artykuły spożywcze, turystyka 

ścieżki w kategoriach

i artykuły dziecięce. W zasadzie prawie 

na wszystkich etapach uzyskały wskaźniki 

wyższe niż statystyczna branża zakupowa. 

Warto zauważyć, że branża spożywcza, która 

długo pozostawała problemem jeżeli chodzi 

o zakupy w „dużym internecie”, w przypadku 

mobile wydaje się rozwijać bardzo szybko. 

W c-commerce, czyli tak zwanych zakupach 

z kanapy z użyciem tabletu, przoduje 

kategoria wyposażenie domu. Na każdym 

etapie ta branża uzyskała udział tabletu 

wyższy o 3-4 p.p. niż wyniosła średnia. 

Było to między 10%, a 12%, przy czym ten 

najwyższy odsetek został osiągnięty na etapie 

porównania ofert i decyzji zakupowej.

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1587, internauci posiadający smartfon

urządzenia na etapach zakupu w kategoriach

13%

16%

10%

10%

19%

12%

22%

24%

14%

16%

24%

10%

13%

19%

9%

13%

28%

13%

17%

19%

15%

10%

21%

8%

27%

25%

19%

17%

43%

17%

pomysł

porównywanie ofert

decyzja

płatność

*sprawdzanie statusu

*opinie

urządzenia na etapach zakupu w kategoriach
smartfon (średnia) smartfon (art. spożywcze)

smartfon (turystyka) smartfon (art. dziecięce)

smartfon (aplikacje i gry)

13%

16%

10%

10%

19%

12%

22%

24%

14%

16%

24%

10%

13%

19%

9%

13%

28%

13%

17%

19%

15%

10%

21%

8%

27%
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17%

43%

17%
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porównywanie ofert
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*sprawdzanie statusu
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urządzenia na etapach zakupu w kategoriach
smartfon (średnia) smartfon (art. spożywcze)

smartfon (turystyka) smartfon (art. dziecięce)

smartfon (aplikacje i gry)
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ścieżki zakupowe

Nadal mamy do czynienia z pewną liczbą 

konsumentów, którzy posiadają więcej niż 

jedno urządzenie, a mimo to przeprowadzają 

cały proces zakupowy* na jednym 

urządzeniu. Takich kupujących, którzy, 

którzy zaczęli proces zakupowy od jednego 

urządzenia i na tym samym skończyli mamy 

sumarycznie 75%. To oznacza, że pozostałe 

25% migruje już między urządzeniami. 

Wśród konsumentów jednokanałowych 

posiadających minimum 2 urządzenia, 

67% zaczyna i kończy na laptopie / PC, 

5% zaczyna i kończy na smartfonie, a 3% 

zaczyna i kończy na tablecie. To już 8% 

internautów posiadających więcej niż jedno 

urządzenie, którzy nie wykorzystują urządzeń 

stacjonarnych w procesie zakupowym. 

Warto też zauważyć, że wśród wszystkich 

internautów, już 15% migruje w procesie 

okołozakupowym pomiędzy urządzeniami.

ścieżki wyłączne

67%

5%

3%

25%

73%

8%

5%

15%

tylko laptop / PC

tylko smartfon

tylko tablet

migrujący

ścieżki wyłączne **

internauci (min 2 urządzenia) internauci

* źródło: Mobile Institute, mShopper, N=2473, internauci wykonujący czynności okołozakupowe

ścieżki wyłączne

67%

5%

3%

25%

72%

8%

5%

15%

tylko laptop / PC

tylko smartfon

tylko tablet

migrujący

ścieżki wyłączne **

internauci (min 2 urządzenia) internauci
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naszym zdaniem

ścieżki zakupowe

Zakup to proces. Składa się na niego szereg 

etapów, między innymi inspiracja czyli 

moment kiedy rodzi się potrzeba zakupowa, 

poszukiwanie informacji o produkcie, 

porównywanie ofert, faktyczny zakup czyli 

decyzja, a potem płatność. Ale to nie koniec. 

Mamy jeszcze przynajmniej dwa etapy 

posprzedażowe. Jeden związany  

ze śledzeniem zamówienia i dostawą,  

a drugi z realnym użyciem i oceną produktu. 

Wbrew pozorom, ten ostatni element nie jest 

wcale najmniej ważny, okazuje się,  

że 91% internautów uważa, że warto dzielić 

się opinią o produktach i usługach. Ale 

dlaczego ten cały proces zakupowy jest tak 

istotny? Okazuje się, że internet, a teraz 

urządzenia mobilne, znacznie wpłynęły 

na zachowania konsumenckie i ich ścieżki 

zakupowe. Czy są one dłuższe? I tak i nie.  

Czy są bardziej kręte? I tak i nie. Z jednej 

strony łatwy dostęp do informacji w sieci 

pozwala nam na porównywanie ofert  

i niezliczone analizy, z drugiej, wcale nie 

mamy na to czasu, więc często korzystamy  

z zaufanych opinii i serwisów, które 

upraszczają nam podjęcie decyzji. Mamy 

dostęp do szeregu urządzeń, w tym 

mobilnych, ale zwykle skorzystamy  

z tego, które oferuje najwygodniejszy albo 

najszybszy w danym momencie sposób na 

wykonanie etapu zakupowego. I najchętniej 

kupimy też jednym kliknięciem. W związku 

z tymi dynamicznymi zmianami w świecie 

konsumentów, istotne jest poznanie 

ich nowych zwyczajów i zachowań, 

które prowadzą do zakupu. Konsument 

nowoczesny, czy jak go nazwaliśmy 

wcześniej - wielokanałowy - coraz częściej 

będzie wymagał bowiem spójności naszej 

propozycji sprzedażowej i komunikacji, 

niezależnie od urządzenia z jakiego korzysta. 

Firmy, które dostrzegą to jako pierwsze, 

mogą wiele zyskać. Badania Google z 2013 

„Mobile In Store Research” na konsumentach 

amerykańskich mówią już bowiem wyraźnie 

o tym, że taki multikanałowy konsument 

wydaje po prostu więcej.
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czynności
okołozakupowe

czynności okołozakupowe

Zakupom zawsze towarzyszą aktywności 

okołozakupowe: poszukiwanie informacji 

o produktach i usługach jakich zakup 

rozważamy, wyszukiwanie lokalizacji 

sklepu czy w sklepie tzw. showrooming 

czyli porównywanie cen online i offline, 

często z użyciem urządzenia mobilnego. 

Polscy internauci wykorzystują w procesie 

zakupowym średnio 3 źródła informacji, jest 

to więcej niż w USA, gdzie ta średnia  

to 2 urządzenia. Z naszego badania wynika, 

że czynności okołozakupowe mają bardzo 

szeroki zasięg, znacznie większy niż sam 

zakup, czyli de facto moment kliknięcia 

kupuję. Większość osób, które wskazały  

w naszym badaniu, że nie kupują w internecie 

(25%) albo kupują w internecie ale nie 

mobilnie (58%), wykorzystują i tak te dwa 

kanały do tzw. czynności okołozakupowych. 

Okazuje się, że czynności okołozakupowe 

dotyczą aż 79% internautów, którzy nie 

kupują w sieci i 95% internautów kupujących 

w sieci. E-commerce dotyczy już wobec 

tego w jakimś stopniu prawie wszystkich 

internautów – 91%. 

czynności okołozakupowe 
dotyczą prawie wszystkich 
internautów (91%)
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Konsumenci multimedialni wykonują 

średnio na swoim urządzeniu mobilnym 

3, a konsumenci kupujący tylko mobilnie 

prawie 4 (3,8) czynności okołozakupowe. 

Najpopularniejsze z nich to poszukiwanie 

informacji o produktach, poszukiwanie 

godzin otwarcia bądź lokalizacji sklepu oraz 

poszukiwanie opinii o produkcie. Tak zwany 

showrooming czyli poszukiwanie kontrofert 

bądź dodatkowych informacji będąc  

w realnym sklepie na zakupach, uprawia 35% 

konsumentów multimedialnych i aż 46% 

konsumentów kupujących tylko mobilnie.  

1/3 konsumentów wykonuje też zdjęcia  

w kontekście zakupowym, żeby na spokojnie 

przeanalizować potencjalny zakup w domu 

albo skonsultować go ze znajomymi i rodziną. 

Wysoka jest już także w Polsce popularność 

QR kodów w kontekście zakupowym - 

skanuje je odpowiednio 17% konsumentów 

multimedialnych i 21% konsumentów 

wyłącznie mobilnych. Nie jest to co prawda 

jeszcze taki poziom jak w USA, gdzie  

QR kody skanuje 66% konsumentów ale 

udział tego rozwiązania jest już znaczący. 

Warto też zauważyć , że odpowiednio  

7% i 12% konsumentów melduje się  

w sklepie, warto więc stworzyć im taką 

możliwość i wykorzystać to promocyjnie. 

Dobrą wiadomością jest też wykorzystywanie 

kuponów otrzymanych mailowo przez 

odpowiednio 22% i 30% konsumentów. 

Daje to duże pole do rozwoju sklepowych 

rozwiązań mobilnych oferujących taką 

funkcjonalność, a przez to wspierających 

jednocześnie kanały sprzedażowe online  

i offline.
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płacę za pomocą telefonu

melduję się lub robię tzw. check-in w danym sklepie

kontaktuję się z bliskim żeby dowiedzieć się więcej o produkcie

nie dotyczy

mobilne czynności okołozakupowe

m-kupujący tylko m-kupujący
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czynności
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mobilne czynności okołozakupowe

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1285, internauci korzystający z urządzenia mobilnego i wykonujący czynności okołozakupowe
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Czy są jakieś różnice w preferowanych 

czynnościach okołozakupowych w zależności 

od płci? Intuicyjnie, a może bardziej  

z codziennej obserwacji, podejrzewamy 

wszyscy, że tak. I faktycznie. Nasze 

badanie dowodzi, że niektóre czynności 

okołozakupowe są bardziej preferowane  

i częściej wykonywane przez mężczyzn,  

a inne przez kobiety. Kobiety znacznie 

częściej wykorzystują w sklepie kupony 

zakupowe otrzymane mailowo. dotyczy  

to 26% kobiet wobec 18% mężczyzn. Panie 

również znacznie częściej poszukują na 

urządzeniu mobilnym pomysłów i inspiracji 

zakupowych - 27% wskazań w porównaniu 

do 17% wskazań wśród mężczyzn. Wygląda 

zatem na to, że sprzedawcy i oferujący 

systemy zakupowe powinni komunikować się  

z kobietami już na pierwszym etapie 

inicjującym zakup, na etapie inspiracji. 

Kobiety wydają się też częściej poszukiwać 

okazji cenowych i opinii o produktach na 

najpopularniejsze czynności

czynności
okołozakupowe

urządzeniu mobilnym - odpowiednio 40%  

i 38% wskazań w stosunku do  35% i 33% 

wskazań wśród mężczyzn. Mężczyźni 

generalnie są nieco mniej aktywni jeżeli 

chodzi o czynności okołozakupowe ale na 

przykład zdecydowanie częściej skanują 

kody QR i kreskowe oraz nieco częściej robią 

produktom zdjęcia aby na spokojnie w domu 

przemyśleć zakup. 43%

43%
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32%

28%

26%

21%

18%

17%

12%
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40%
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spawdzam czy w internecie nie jest taniej kupić dany produkt

robię zdjęcia produktów, potem poszukam ich w domu

sprawdzam dostępność towarów w sklepie

robię zdjęcia produktów i konsultuję ich zakup

skanuję kod QR lub kod kreskowy, żeby dowiedzieć się więcej

wykorzystuję kupon otrzymany mailowo

poszukuję pomysłów i inspiracji zakupowych

płacę za pomocą telefonu

melduję się lub robię tzw. check-in w danym sklepie

nie dotyczy

mobilne czynności okołozakupowe

mężczyzna (posiada urządzenie mobilne)

kobieta (posiada urządzenie mobilne)

mobilne czynności okołozakupowe

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1285, internauci korzystający z urządzenia mobilnego i wykonujący czynności okołozakupowe
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Czynności okołozakupowe w większym stopniu 

dotyczą młodszych konsumentów. Żadnych 

czynności okołozakupowych na urządzeniu 

mobilnym nie dokonuje 21% osób w wieku 

powyżej 54 lat i tylko 6% osób w wieku 15-24 

lata. Młode osoby wykonują też znacznie więcej 

czynności okołozakupowych w przeliczeniu na 

osobę - są to 2 czynności wśród osób w grupie 

powyżej 54 lat i prawie 4 w grupie 25-34 lata. 

Wśród trzech najpopularniejszych czynności 

okołozakupowych, poszukiwanie godzin otwarcia 

sklepów jest dwukrotnie bardziej popularne  

w najmłodszej grupie wiekowej niż w najstarszej. 

Z mniej popularnych czynności, ale najbardziej 

różnicujących grupy wiekowe mamy: meldowanie 

się w sklepie, charakterystyczne dla 2% osób 

powyżej 54 roku życia i 11% osób w wieku 

15-24 lata. Płacenie telefonem podobnie 

- 5% w porównaniu 18%. Robienie zdjęć 

produktom to także domena młodych osób. 

Wykonuje je 36% nastolatków i 30% osób 

w wieku 25-34 lata, a 15% osób w wieku 

najpopularniejsze czynności

czynności
okołozakupowe

powyżej 45 lat. Kupony otrzymane mailowo 

najczęściej wykorzystują osoby w wieku 

25-34 lata, odpowiednio 27% w porównaniu 

do kilkunastu procent w innych grupach 

wiekowych.
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źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1285, internauci korzystający z urządzenia mobilnego  
i wykonujący czynności okołozakupowe
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naszym zdaniem

Warto zapamiętać, że czynności 

okołozakupowe są nieodzownym elementem 

procesu zakupowego i dotyczą 91% 

internautów. Jest to dodatkowa szansa 

dla sprzedawców i firm udostępniających 

rożnego rodzaju platformy i rozwiązania 

sprzedażowe na pozyskanie uwagi 

konsumenta i skłonienie go do zakupu. 

Dotyczy to w szczególności kobiet, które 

urządzenia mobilne wykorzystują już na 

etapie poszukiwania inspiracji do zakupu.  

Co istotne, zachowania okołozakupowe 

wykazują się znacznym zróżnicowaniem 

w zależności od płci i wieku i ten fakt 

niewątpliwie należy respektować chcąc 

dotrzeć efektywnie do nowoczesnych 

konsumentów. 



mShopper
© 2015 Mobile Institute

PŁATNOŚCI
TELEFONEM



90  

 m
Shopper / ©

 20
15 M

obile Institute

Mobile Institute

płacenie telefonem

wygodne metody płatności

Przygotowując się do wydania 

raportu mShopper postawiliśmy sobie 

bardzo ambitne cele. Zdobyć opinię 

reprezentatywnej grupy 1000 osób 

kupujących mobilnie. Nie było do tej pory 

żadnej publikacji w Polsce, która podeszłaby 

do tematu w podobny sposób. Jesteśmy  

z tego dumni, aczkolwiek nie spoczywamy  

na laurach, ponieważ aby rzetelnie przebadać 

mobilne zwyczaje zakupowe, należało 

posiadać stosowną próbę. Łącznie zebraliśmy 

ponad 2,7 tysiąca wypowiedzi, a wśród 

przebadanych 40% właścicieli urządzenia 

mobilnego zadeklarowało, że zdarzyło im się 

dokonać płatności telefonem. 

Nie było do tej pory publikacji w Polsce, która 

poruszyłaby temat płatności mobilnych w tak 

kompleksowy sposób jak raport mShopper. 

Już na etapie budowania ankiety przypatrując 

Łukasz Kłosowski

wydawca, GoMobi.pl

lukasz.klosowski@gomobi.pl

płatności telefonem

się wszystkim dostępnym metodom płatności 

mobilnych wyodrębniliśmy,  

co w rzeczywistości możemy kupić  

za ich pomocą. Oprócz zakupów w sklepie 

stacjonarnym bądź internetowym dostępne 

na polskim rynku systemy płatności 

mobilnych oferują zakup precyzyjnie 

określonych produktów i usług. Warto  

je wymienić. Są nimi: aplikacje mobilne, bilety 

komunikacji miejskiej, bilety do kina, bilety 

kolejowe, opłaty parkingowe, doładowania 

telefonu czy opłaty za rachunki. Dzięki 

precyzyjnemu wypunktowaniu w ankiecie 

udowodniliśmy, że wbrew wcześniejszym 

obiegowym opiniom, także Polacy używają 

smartfona w charakterze mobilnego 

portfela. Większość publikacji o charakterze 

badawczym pomija takie zakupy, w wyniku 

czego krążą obiegowe opinie, że co prawda 

żyjemy w czasach mobilnej rewolucji, ale 

jeszcze nie pożegnaliśmy się na dobre  

z fizycznym portfelem. Raport mShopper 

odczarowuje płatności mobilne i dowodzi,  

że jesteśmy na dobrej ku temu drodze.  

W tej części prezentujemy także  

co najczęściej kupujemy za pomocą telefonu, 

jakie są najpopularniejsze metody płatności,  

a jakie z nich najwygodniejsze. 

mailto:lukasz.klosowski%40gomobi.pl?subject=napisz%20maila
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płatności telefonem

Smartfon towarzyszy Polakom w wieku 

miejscach. Dla 40% jest on pierwszą rzeczą 

po jaką sięgają po przebudzeniu, żeby 

sprawdzić najświeższe informacje, 50% 

twierdzi, że nie rozstaje się z nim nigdy,  

a 35% twierdzi, że woli zostawić w domu 

portfel niż zapomnieć smartfona*. Wygląda 

to nieco na uzależnienie od technologii 

mobilnej, natomiast prawda jest taka, że 

smarfon coraz częściej zastępuje nam 

klasyczne media, odtwarzacze audio i wideo, 

książki i … portfel. Posiadacze smartfonów 

coraz chętniej płacą z ich pomocą, także  

w innym zakresie niż m-zakupy w sieci. 40% 

posiadaczy urządzeń mobilnych wskazuje, 

że zdarzyło się im dokonać płatności 

telefonem / płatności zbliżeniowo w jednej 

z zaproponowanych przez nas okoliczności. 

Średnio tacy konsumenci wskazali nieco 

ponad jedną okoliczność dokonania takiej 

płatności (1,3). Najwięcej wskazań uzyskało 

doładowanie telefonu, zakup biletów 

komunikacji miejskiej, zakup aplikacji, zakup 

biletów do kina i opłacenie rachunków. 
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płatności telefonem - 
najczęstsze okoliczności

40% mobilnych Polaków 
zapłaciło już telefonem

doładowanie i zakup biletów to 
2 najpopularniejsze okoliczności 
płacenia telefonem

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=514, płacący telefonem

* Mobile Institute, OMG czyli jak mówić do polskich milenialsów, 
N=650, internauci korzystający ze smartfonów
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płatności telefonem

Konsumenci kupujący wielokanałowo,  

w szczególności tylko mobilnie, są jeszcze 

bardziej zaawansowani jeżeli chodzi  

o płacenie telefonem. Z tej formy 

doładowania telefonu korzysta już 21% 

m-konsumentów. Kolejne najpopularniejsze 

okoliczności płatności telefonem to z kolei 

w tej grupie: zakup biletów do kina (17%), 

opłacenie rachunków (16%) czy zakup biletów 

komunikacji miejskiej lub kolejowych (15%). 

Płatności telefonem nie dotyczą tylko 39% 

konsumentów kupujących mobilnie. 

61% kupujących mobilnie 
zapłaciło już telefonem

doładowanie i zakup biletów to 
2 najpopularniejsze okoliczności 
płacenia telefonem
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m-kupujący

21%

15%

15%

16%

17%

10%

12%

6%

5%

doładowanie telefonu

zakup biletów komunikacji miejskiej lub kolejowych

zakup aplikacji mobilnej

opłacenie rachunków

zakup biletów do kina

wypłata pieniędzy z bankomatu

zakup w sklepie stacjonarnym

opłata za parking

przelew na dowolny numer telefonu

płatności zbliżenowe - najczęstsze okoliczności

m-kupujący

płatności telefonem - 
najczęstsze okoliczności

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=496, płacący telefonem
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płacenie telefonem

płatności telefonem

Kobiety i mężczyźni kupujący mobilnie różnią 

się nieco jeżeli chodzi o okoliczności płacenia 

telefonem. Mężczyźni znacznie częściej płacą 

w ten sposób za parking (12%), częściej też 

kupują aplikacje mobilne (20%). Kobiety dla 

odmiany chętniej doładowują telefon (25%) 

oraz kupują bilety do kina (21%).  

kobiety najchętniej płacą 
telefonem gdy doładowują 
telefon

mężczyźni znacznie częściej 
opłacają mobilnie parking niż 
kobiety 

25%

16%

13%

13%

21%

7%

11%

3%

7%

35%

19%

14%

20%

14%

13%

10%

13%

12%

6%

40%

doładowanie telefonu

zakup biletów komunikacji miejskiej lub kolejowych

zakup aplikacji mobilnej

opłacenie rachunków

zakup biletów do kina

wypłata pieniędzy z bankomatu

zakup w sklepie stacjonarnym

opłata za parking

przelew na dowolny numer telefonu

nie dotyczy

płatności zbliżenowe - najczęstsze okoliczności

kobiety (m-kupujący) mężczyźni (m-kupujący)

25%

16%

13%

13%

21%

7%

11%

3%

7%

35%

19%

14%

20%

14%

13%

10%

13%

12%

6%

40%

doładowanie telefonu

zakup biletów komunikacji miejskiej lub kolejowych

zakup aplikacji mobilnej

opłacenie rachunków

zakup biletów do kina

wypłata pieniędzy z bankomatu

zakup w sklepie stacjonarnym

opłata za parking

przelew na dowolny numer telefonu

nie dotyczy

płatności zbliżenowe - najczęstsze okoliczności

kobiety (m-kupujący) mężczyźni (m-kupujący)

płatności telefonem - najczęstsze okoliczności

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=496, płacący telefonem
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51%

32%
28%%

17%%

8%%
5%

płacący telefonem

płatności zbliżenowe - najpopularniejsze metody

PayU

SMS

płatności zbliżeniowe MasterCard, PayPass (MyWallet, Orange Cash, NFC Pass)

jednorazowe kody (IKO, PeoPay, iKasa)

MasterPass - dawniej MasterCard Mobile (SkyCash, mPay, CallPay,
mobiParking, inPost, CodiPay)
QR kody (PeoPay)

płacenie telefonem

płatności telefonem

Najpopularniejsze metody płatności 

mobilnych konsumentów to kolejno: PayU, 

SMS, płatności telefonem i kody jednorazowe. 

Posiadacze smartfonów wskazali średnio 

korzystanie z 1,5 metody płatności.  

Za najwygodniejszą uznali MasterCard 

PayPass, Wszyscy respondenci płacący 

telefonem przyznali jej zgodnie pierwsze 

miejsce. W tym kontekście wydaje się,  

że polskie e-sklepy mają dosyć dobre 

przeczucia w jakie nowoczesne rozwiązania 

zakupowe warto zainwestować.

51%

32%
28%%

17%%

8%%
5%

płacący telefonem

płatności zbliżenowe - najpopularniejsze metody

PayU

SMS

płatności zbliżeniowe MasterCard, PayPass (MyWallet, Orange Cash, NFC Pass)

jednorazowe kody (IKO, PeoPay, iKasa)

MasterPass - dawniej MasterCard Mobile (SkyCash, mPay, CallPay,
mobiParking, inPost, CodiPay)
QR kody (PeoPay)

płatności zbliżenowe - najpopularniejsze metody

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=496, płacący telefonem

Najwygodniejsze formy płatności

1

płatności zbliżeniowe MasterCard 

PayPass (MyWallet, Orange Cash, 

NFC Pass)

2 PayU

3
jednorazowy kod (IKO, PeoPay, 

iKasa)

4

MasterPass - dawniej MasterCard 

Mobile (SkyCash, mPay, CallPay, 

mobiParking, InPost, CodiPay)

5 QR kod (PeoPay)

6 SMS
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mobilne portfele w użyciu

Rozwój internetu w ostatnich latach miał 

znaczący wpływ na sektor bankowo-

finansowy. Obecnie nasz kraj jest jednym  

z europejskich liderów, jeśli chodzi  

o nowoczesne formy płatności, w tym 

bankowość internetową i mobilną. Klienci 

kupują i płacą w taki sposób, jaki najbardziej 

odpowiada ich potrzebom i stylowi życia, 

co wpływa na dynamiczny rozwój usług 

mobilnych. Smartfony towarzyszą nam 

dziś niemal wszędzie, przejmując kolejne 

funkcje – zegarków, kalendarzy, aparatów 

fotograficznych, komputerów, a ostatnio 

również portfeli. Wydaje się, że nie ma 

odwrotu od tego trendu i przynajmniej 

dopóki nie rozwinie się nowa technologia, 

telefon pozostanie najwygodniejszą 

metodą płatności. Obecnie coraz chętniej 

wykorzystujemy smartfony do płacenia 

zarówno za zakupy w sieci, jak i te w sklepach 

płatności telefonem

stacjonarnych. Wyraźnie widać ten trend 

również w badaniu mShopper, w którym 

aż 40% badanych używa smartfonów 

do płatności, wskazując na wygodę m.in. 

platformy MasterPass czy rozwiązań opartych 

o technologię NFC. Bardzo cieszymy się też 

ze świetnego wyniku płatności zbliżeniowych 

MasterCard PayPass, które zostały uznane 

przez badanych za najwygodniejsze.

Poza wygodą i dostępnością innowacyjnych 

rozwiązań, podstawową barierę stanowi 

kwestia zaufania użytkowników. Nadal 

miewają oni obawy dotyczące wiarygodności 

sprzedawców czy oferowanych przez nich 

metod płatności, dlatego też wsparcie 

międzynarodowej organizacji płatniczej  

i dostępność globalnego standardu płatności, 

takiego jak MasterPass, stanowi dla 

użytkowników gwarancję bezpieczeństwa 

transakcji. Płatności dokonywane w internecie 

i aplikacjach zakupowych za pomocą 

MasterPass zapewniają klientom komfortowy 

i szybszy check-out, a przede wszystkim 

bezpieczeństwo. Z kolei z punktu widzenia 

właścicieli sklepów internetowych, MasterPass 

to wygodne rozwiązanie pozwalające na 

zaoferowanie klientom prostej metody 

płatności i otwierające jednocześnie biznes na 

klientów międzynarodowych.

Bartosz Ciołkowski

Dyrektor Generalny, polski oddział  MasterCard Europe 



http://www.masterpass.pl
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bank w telefonie

płatności telefonem

Wygląda na to, że Polacy są już bardzo 

świadomi jeżeli chodzi o mobilne finanse. 

Prawie 40% osób posiadających smartfony 

korzysta z bankowości mobilnej. W stosunku 

do ostatnich danych prezentowanych w tym 

temacie w zeszłym roku* nastąpił wzrost  

o 8 p.p. Dynamika jest jak widać dość duża 

i należy raczej przewidywać, że w związku  

z ostatnimi inicjatywami w obszarze 

mobilnych usług bankowych, to tempo się 

utrzyma.

38
%

62
%

posiadacze
smartfonów

korzystanie z 
bankowości 

mobilnej 
(mobilni)

tak nie

36%
42%

64%
58%

kobieta mężczyzna

korzystanie z 
bankowości mobilnej 

(mobilni)

tak nie

36%
42%

64%
58%

kobieta mężczyzna

korzystanie z 
bankowości mobilnej 

(mobilni)

tak nie

38% 39% 40% 41%
30% 30%

62% 61% 60% 59%
70% 70%

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

korzystanie z bankowości mobilnej (mobilni)

tak nie

38% 39% 40% 41%
30% 30%

62% 61% 60% 59%
70% 70%

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

korzystanie z bankowości mobilnej (mobilni)

tak nie

korzystanie  
z bankowości 
mobilnej  
(korzystający 
ze smartfonów)

korzystanie  
z bankowości 
mobilnej  
(korzystający 
ze smartfonów)

korzystanie z bankowości mobilnej (mobilni)

* Raport Rola mobilnych finansów w życiu Polaków, jestem.mobi, październik 2013

źródło: Mobile Institute, mShopper, N=1587, internauci posiadający smartfonźródło: Mobile Institute, mShopper, N=1587, internauci posiadający smartfon

38%

62%

posiadacze
smartfonów

korzystanie z 
bankowości mobilnej 

(mobilni)

tak nie

71%

62%

m-kupujący

korzystanie z bankowości mobilnej 
(mobilni)

tak nie

71%

29%

m-kupujący

korzystanie z bankowości mobilnej 
(mobilni)

tak nie

korzystający  
ze smartfona
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bank w telefonie

płatności telefonem

Dla kupujących mobilnie wskaźnik korzystania  

z bankowości mobilnej jest jeszcze wyższy  

i wynosi 75%. Daje to około 3,5 mln Polaków 

korzystających z bankowości mobilnej i jest 

spójne z danymi publikowanymi przez same 

banki w zakresie ich klientów mobilnych*. 

Posiadanie i korzystanie z banku w telefonie 

jest niezależne od płci - kobiety i mężczyźni 

korzystają z tego rozwiązania właściwie w takim 

samym stopniu, kobiety nawet nieco częściej. 

Jest natomiast silnie uzależnione od wieku. 

Wyraźnie widać, że najwięcej zwolenników 

bankowości mobilnej jest obecnie w grupach 

wiekowych 19-44 lata

75%

25%

m-kupujący

korzystanie z bankowości 
mobilnej

tak nie

75%

25%

m-kupujący

korzystanie z bankowości 
mobilnej

tak nie

75%

25%

m-kupujący

korzystanie z bankowości 
mobilnej

tak nie

75%

25%

m-kupujący

korzystanie z bankowości 
mobilnej

tak nie

73%
78%

27%
22%

kobieta
(kupuje

mobilnie)

mężczyzna
(kupuje

mobilnie)

korzystanie z bankowości mobilnej

tak nie

69%
79% 80% 81%

70% 70%

31%
21% 20% 19%

30% 30%

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 >54

korzystanie z bankowości mobilnej (kupujący mobilnie)

tak nie
korzystanie  
z bankowości 
mobilnej

korzystanie  
z bankowości 
mobilnej

korzystanie z bankowości mobilnej (kupujący mobilnie)

źródło; Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie

* Raport PRNews.pl: Rynek bankowości mobilnej - III kw. 2014

źródło; Mobile Institute, mShopper, N=1002, internauci kupujący mobilnie
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bank jest smart

Jeszcze trzy lata temu, gdy wspólnie  

z Instytutem Homo Homini badaliśmy 

potencjał rynku bankowości mobilnej, 

korzystało z niej zaledwie 3,5 proc. klientów 

banków, a więc 850 tysięcy osób. Dziś 

użytkowników mobile bankingu tylko  

w mBanku jest ponad 800 tysięcy. A trzeba 

przecież pamiętać, że obecnie dobra aplikacja 

mobilna jest podstawą bankowości chcącej 

uchodzić za „nadążającą” za współczesnym 

klientem.

Z tego powodu większość instytucji świata 

finansów proponuje własne rozwiązania 

mobilne. Rzecz jednak nie w ich ilości, ale 

jakości.

Na regularny wzrost liczby użytkowników 

„bankowości w komórce” w Polsce wpływ ma 

fakt, że polski sektor bankowy na tle świata 

wyróżnia się innowacyjnością. Banki coraz 

płatności telefonem

śmielej wprowadzają innowacje, a klienci chcą 

z nich korzystać. 

Potwierdzeniem faktu, że Polska jest w 

światowej awangardzie technologicznej 

stanowią raporty globalnej firmy badawczej 

Forrester Research. Jej analitycy uznali 

aplikację mobilną mBanku za jedną z trzech 

najlepszych na świecie.  Tak dobry wynik 

daje satysfakcję, ale i motywuje do dalszej 

wytężonej pracy. Od dłuższego czasu nie 

projektujemy przecież rozwiązań bankowych, 

ale przede wszystkim rozwiązania 

codziennego użytku. Smarfony i tablety już 

dawno opuściły bowiem kategorię gadżetów 

dla geeków, a stały się wręcz przedmiotami 

pierwszej potrzeby.

 

Dobrze zaprojektowane rozwiązania 

mobilne nie tylko odpowiadają na potrzeby 

konsumentów, ale w oczywisty sposób 

przekładają się też na wyniki biznesowe.  

W mBanku aplikacja mobilna jest coraz 

częściej używanym przez klienta kanałem 

dostępu do banku. Ta ekscytująca przemiana 

dzieje się na naszych oczach.

Rafał Borkowski

Dyrektor Departamentu marketingu bankowości  
detalicznej mBanku 



http://www.mbank.pl/pomoc/zdalny-dostep/bankowosc-mobilna/aplikacja-mobilna/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mbank
https://itunes.apple.com/pl/app/mbank-pl/id454987093?mt=8
http://apps.microsoft.com/windows/pl-pl/app/mbank-pl/1e78715c-88e5-4ef6-a989-308205e734b5
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/mbank-pl/f6b40729-f59f-4090-96f3-71b0e1c94d29
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Allegro pełne pomysłów

płatności telefonem

Allegro już od 2008 roku jako pierwsza 

platforma handlowa w Polsce umożliwia 

robienie zakupów przy pomocy produktów 

mobilnych. Dziś po ponad 6 latach bycia 

mobilnymi, jesteśmy największym i jedynym 

serwisem w Polsce, który oferuje pełne 

doświadczenie z m-zakupów (począwszy 

od dokonania zakupu, a skończywszy na 

płatność mobilnej). Obecnie na Allegro  

co dziesiąty z naszych kupujących, kupuje 

mobilnie.

Samym naszym aplikacjom zaufało już ponad 

4,5 miliona użytkowników którzy zainstalowali 

je na swoich urządzeniach (smartfon i/lub 

tablet). Aplikacje mobilne Allegro są jednymi 

z najlepiej ocenianych aplikacji w swojej 

kategorii. Przy ich ogromnych możliwościach 

nie potrzebują dużej ilości zasobów 

urządzenia (ilość pamięci, obciążenie 

procesora) oraz są dostępne również dla 

starszych wersji systemów.

Zakupy poprzez produkty mobilne nie 

różną się niczym od zakupów za pomocą 

komputera. Użytkownik ma dostęp to tych 

samych najważniejszych funkcji, jednak  

w odróżnieniu od komputera, telefon/tablet 

ma zawsze przy sobie stąd może dokonać 

zakupów z dowolnego miejsca  

i o każdej porze. Z tego też powodu coraz 

więcej kupujących uważa mobilne zakupy  

za szybsze i wygodniejsze.

W 2014, jako pierwsi w Polsce, wprowadziliśmy 

w naszych aplikacjach mobilnych i stronie 

WWW szybkie płatności kartą skracając przy 

tym czas płatności za zakupy z ok. 2 minut 

do ok. 5-6 sekund. Z funkcji tej korzysta już 

prawie co piąty płacący.

Nasze produkty mobilne są cały czas 

rozwijane pod kątem oczekiwań 

użytkowników jak i najnowszych trendów. 

W 2015 planujemy wdrożenie kolejnych 

rewolucyjnych rozwiązań, które jeszcze 

bardziej przekonają “niemobilnych”,  

że kupowanie mobilne poprzez Allegro  

jest fajne, szybkie i bezpieczne.

Bartosz Witoń 

Product Owner Mobile Applications

bartosz.witon@allegro.pl

mailto:bartosz.witon%40allegro.pl?subject=napisz%20maila
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GoMobi.pl

płatności telefonem

GoMobi.pl jest serwisem biznesowym 

zajmującym się marketingiem mobilnym. 

Oprócz popularyzacji nowych narzędzi 

służących do komunikacji z klientem, skupia 

się na upowszechnianiu wiedzy z zakresu 

nowych technologii oraz szerzeniu dobrych 

praktyk.

Serwis GoMobi.pl podzielony jest na część 

informacyjną i część blogową, a swoje blogi 

posiada tam i prowadzi wielu ekspertów 

oraz branżowych autorytetów. GoMobi.pl 

posiada unikatowe treści. Dział „Case studies” 

jest jedynym miejsce w polskiej sieci, gdzie 

w formie analizy przypadku, opisane są 

najciekawsze kampanie reklamowe  

z użyciem mobile. Znaleźć w nim można 

także bazę agencji branżowych, najświeższe 

informacje o branżowych wydarzeniach,  

a także oryginalne, dostarczane na 

wyłączność branżowe badania.

GoMobi.pl jest także wydawcą publikacji 

poświęconych wybranym zagadnieniom 

mobile marketingowym.

Mobilność, jako przejaw komfortu  

i nowoczesności, jest synonimem naszych 

czasów, a jego namacalną formą stały się 

przenośne urządzenia. Wraz  

z upowszechnieniem się ich, tradycyjny 

marketing wkroczył na nową, dotąd nieznaną 

płaszczyznę. Ponieważ jedynym pewniakiem 

w otaczającej nas rzeczywistości jest zmiana, 

marki, które szybciej zauważą i wykorzystają 

ten potencjał, zdołają uzyskać przewagę 

nad konkurencją. Zmiany są natomiast 

dokonywane po to, aby żyło się nam lepiej.

GoMobi.pl

tel. +48 515 490 709, 

e-mail: gomobi@gomobi.pl

http://www.gomobi.pl
mailto:gomobi%40gomobi.pl?subject=napisz%20maila
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Dołącz do tych co wiedzą!

zapytaj o badanie:  

kasia@mobileinstitute.eu

zapytaj o dostęp do wiedzy: 

wiem@mobileinstitute.eu

bądź na bieżąco:

O Mobile Institute

Mobile Institute to nowoczesna agencja 

badawcza, a dla klientów cenowa 

i jakościowa rewolucja. Chcemy 

umożliwić firmom prowadzenie mądrego 

biznesu opartego o wiedzę rynkową. 

#zmieniamyrynekbadań

• W projektach badawczych wykorzystujemy 

na niespotykaną dotąd skalę urządzenia  

i technologie mobilne. Dzięki temu 

jesteśmy tam gdzie konsumenci.  

• Prowadzimy monitoring opinii klientów  

w punktach sprzedaży, podczas eventów, 

na stronach www, w aplikacjach 

mobilnych… i wszędzie tam gdzie 

chcesz. Dlatego dostarczamy Ci opinie 

konsumenckie niezależnie w jakim kanale 

się komunikujesz czy sprzedajesz. 

• Nasze ankiety są wielofunkcyjne.  

Z ich pomocą łatwo przeprowadzisz 

promocję, konkurs lub quiz dla 

konsumentów.

• Nasze ankiety są responsywne  

i dostosowane do urządzeń mobilnych.

• Wyniki masz zawsze pod ręką w naszym 

panelu raportowym online dostępnym 

24/7. #ktoczytaniebłądzi

https://www.facebook.com/mobileinstitute.eu
http://twitter.com/MobileInstitut
http://www.linkedin.com/in/kczuchaj



