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Czym jest “co mówią ludzie?”

“Co mówią ludzie” tworzymy wykorzystując fragmenty wypowiedzi uczestników 
badań User Experience realizowanych metodą wywiadów pogłębionych, które 
realizujemy. Z każdym uczestnikiem rozmawiał indywidualnie badacz UX na 
podstawie przygotowanego scenariusza badania. 

W materiale skupiamy się na  przedstawieniu interesujących wypowiedzi 
pogrupowanych według wybranej tematyki. 

W poniższym opracowaniu nie znajdziesz analizy eksperckiej, wniosków oraz 
koncepcji zmian z pełnego raportu z badań UX, ale i tak będzie ciekawie! :)

 



● Elżbieta, 25 lat, Stylistka

● Paula, 25 lat, Kucharz

● Mateusz, 25 lat,

Influencer Marketing Manager

● Emil, 35 lat, Prawnik

● Aleksandra, 24 lata, Pracownik korporacji

● Zofia, 25 lat, Fotografka

● Ewa, 24 lata, Konserwatorka zabytków

● Krzysztof, 36 lat, Grafik

● Grzegorz, 29 lat, Restaurator

● Maria, 26 lat, Projektantka mody

W tej edycji, co mówią ludzie, wzięło udział 10 
respondentów z pokolenia Y. 

Głównym kryterium rekrutacyjnym 
było wyszukanie lub zakupienie mebli 
w sklepie internetowym w przeciągu            
ostatnich 6 miesięcy.

Zależało nam, aby uczestnicy 

byli doświadczeni w procesie 

poszukiwania mebli za 

pośrednictwem internetu,       

by zebrane przez nas wyniki 

dostarczyły jak najwięcej 

wartościowych informacji. Marta 
Specjalista UX

Uczestnicy badania

9/10 respondentów posiadało wykształcenie wyższe. 



Czy były to zakupy stacjonarne, czy internetowe? 

9 z 10 respondentów zakupiło meble w sklepie internetowym. 
Jedna z respondentek ograniczyła się do researchu w internecie.

Dlaczego internetowe?

Wybrany przez Emila producent nie posiadał 
show roomu w jego mieście.

Elżbieta miała więcej czasu na przeglądanie mebli 
w sieci, a sklepy stacjonarne odwiedzała jedynie przy okazji.

W przypadku Mateusza zadecydowały dobre wizualizacje mebli                                     
na stronie sklepu i opcja dostawy. 

Sklepy online zaoferowały Aleksandrze duży wybór produktów,                                     
a zakupy z domu umożliwiły jej wyobrażenia sobie danego mebla                                              
czy dekoracji we wnętrzu jej mieszkania.

„Nie musiałem przejmować się 
dostawą, mogłem szybko wybrać to, 
co mi się podoba. 

I na stronach internetowych była 
konkretna wizualizacja, więc mogłem 
dokładnie wyobrazić sobie jak dana 
rzecz będzie wyglądać u mnie i jak 
wygląda w ogóle".   

ZAKUPY STACJONARNE VS. INTERNETOWE

Mateusz 
Respondent

Aleksandra 
Respondentka

„Bo tak jest mi łatwiej, bo 
nie mam auta.                  
Bo lubię mieć duży 
wybór i szybkie 
porównanie do tego, jak 
wygląda moje wnętrze.  
A ostatnio kupowałam 
dość sporo dekoracji”.



Szukanie online, zakupy stacjonarnie?

Paula zdecydowała się na poszukiwania w internecie, 
a zakupu dokonała w sklepie stacjonarnym.
 
Dlaczego w ten sposób?

Research w internecie umożliwił Pauli:

● porównanie cen produktów,

● wybranie sklepu stacjonarnego 
z najatrakcyjniejszej dla niej ofertą.

Zakupy stacjonarne pozwoliły na:

● sprawdzenie, czy zdjęcia produktu przedstawiały 
jego rzeczywisty wygląd,

● ocenienie cech, których nie oddaje dokumentacja sklepów online, 
takich jak faktura czy stopień miękkości. 

ZAKUPY STACJONARNE VS. INTERNETOWE

Paula Respondentka

 „No ja zawsze tak robię, robię sobie 
research w internecie, żeby się 
zorientować, jak cenowo w danych 
sklepach wygląda, gdzie będzie 
najtaniej, a później idę i sobie patrzę. 

Czy odpowiada mi faktura i w ogóle, 
jak to na żywo wygląda”.  



Czy pamiętasz sklep, w którym produkty 
zostały zakupione? 

Respondenci nie zawsze byli w stanie wskazać konkretny 
sklepu, w którym dokonali zakupu. 
Tak było w przypadku Emila i Elżbiety.

Sklepy internetowe, które zostały wymienione             
w trakcie wywiadów to: 

● Dutch House
● H&M Home
● IKEA
● Vox
● Sto Krzeseł

Platformy e-commerce:

● Allegro
● Westwing
● Etsy

MIEJSCE ZAKUPU

„Kupiłem ten fotel na Allegro. 
Natomiast jak się nazywał 
sklep, tak konkretnie,                       
to nie pamiętam w tej chwili.                                          
Chyba „system”, jakoś tak”.

Emil 
Respondent

„Sofa z IKEI, a stolik z Westwinga”.   

Mateusz 
Respondent

Elżbieta
Respondentka

 „A nazwa sklepu,                                   
jeśli chodzi o tę szafę,                              
to totalnie nie pamiętam                           
tej strony.                                                                    
Był to sklep internetowy,                                   
ale z możliwością odwiedzenia 
stacjonarnego”.



Jakie były twoje pierwsze kroki w czasie 
szukania interesujących cię produktów?

Elżbieta i Mateusz rozpoczęli wyszukiwanie 
mebli od poszukiwań inspiracji, które pomogły 
im wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarce Google.

Jakie strony bądź aplikacje ich inspirowały?

● Instagram

● Facebook

● Pinterest

● Tumblr

● Westwing

WYSZUKIWANIE MEBLI — Inspiracje

Elżbieta
Respondentka

 „Pierwsza rzecz, jaką robię, to wchodzę na 
Pinteresta i szukam jakichś  inspiracji, czego bym 
tak naprawdę chciała, jakby to miało wyglądać. 

I automatycznie już w jakimś tam stylu. Wstępnie 
wpisuję w wyszukiwarkę Google daną nazwę mebla  
czy tam np. vintage coś tam szafka. 

I szukam, co mi wyskoczy w proponowanych,                      
jakie mi strony proponowane pierwsze wyskoczą”.

 „No jest też Westwing, który jest taki chyba najbardziej 
popularny i tam też strasznie dużo rzeczy znajduję i też 
z tego się inspiruję”.

„Zazwyczaj były to po prostu              
zdjęcia z Tumblra czy z innych                 
tego typu rzeczy. Także jakieś 
inspiracje, które mi gdzieś 
wyskakiwały na Instagramie               
bądź Facebooku”.   Mateusz

Respondent



Pamiętasz, jakie były twoje pierwsze 
kroki w czasie szukania interesujących 
cię produktów?

Krzysztof  i Zofia odnaleźli interesujące ich produkty 
dzięki serwisowi You Tube, na którym użytkownicy 
publikują video recenzje produktów.

Ważna była dla nich opinia:

● Osób, która zakupiła konkretny mebel                      
lub miała okazję z niego korzystać.

● Profesjonalisty prowadzącego sklep meblowy, 
który w nagranych przez siebie materiałach 
wykazał się rzetelną, ekspercką wiedzą na temat 
produktu,  które oferował  w swoim meblowym 
sklepie internetowym.

WYSZUKIWANIE MEBLI — You Tube

Krzysztof
Respondentka

 „Każdy mój zakup poprzedzam dokładnym 
researchem. Nie mam na niego dużo czasu, 
dlatego chętnie korzystam z video recenzji.

Chcąc kupić fotel wypoczynkowy              
wyszukałem na Youtubie kanał właściciela 
sklepu meblowego, który opowiadał o swoich 
produktach, jednocześnie pokazując ich 
funkcje.

Taka forma prezentacji produkt bardzo do mnie 
przemawia, nie traktuję jej jak reklamy, tylko 
materiał przygotowany przez specjalistę w 
dziedzinie, któremu mogę zaufać”.

 „Chcę poznać zdanie kogoś, kto 
ma ten mebel w swoim domu”.

Zofia 
Respondentka



Pamiętasz, jakie były twoje pierwsze kroki 
w czasie szukania interesujących cię 
produktów?

Google stanowi podstawę poszukiwań, ale zwykle nie jest 
jedynym źródłem poszukiwań. Wszyscy respondenci 
skorzystali z wyszukiwarki Google, ale różniły się strategie 
wpisywania fraz wyszukiwania:

Emil wpisał w nią nazwę konkretnego fotela.

Aleksandra po wpisaniu określonych parametrów 
skorzystała z oferowanej przez nią zakładkę „zakupy”.

Mateusz sprawdzał różne frazy podsunięte przez Tumblra, 
szukając czegoś, co odpowiada jego wizji.

Elżbieta korzystała z fraz podpowiedzianych przez 
Pinteresta, a Paula wpisywała je „z głowy”.

WYSZUKIWANIE MEBLI — Wyszukiwarka Google

„Po prostu przez wyszukiwarkę 
Google szukałem do momentu,               
aż nie znalazłem. 

No i na dobrą sprawę oba meble 
znalazłem właśnie poprzez 
wyszukiwanie ich przez Google”.   Mateusz 

Respondent

„Wydaje mi się, że to tak się zaczęło, 
że wpisałem po prostu określony 
projekt tego, bo on się nazywa w 
określony sposób”.

Emil
Respondent

Aleksandra 
Respondentka

„Chciałam okrągły stolik, by miał więcej 
średnicy niż tam 50 cm, który nie był wyższy 
niż 60 cm. No i to wpisałam sobie w Google i 
w zakładce „zakupy” szukałam. 

I powiem Panu, że ostatnio całkiem często 
korzystam z tej funkcji wyszukiwarki Google, bo 
już sporo fajnych rzeczy tam znalazłam”.



Co decydowało o wyborze sklepu?

Na decyzję respondentów o zakupie w danym sklepie  
wpłynęły takie czynniki jak:

● łatwość w znalezieniu sklepu

● stosunek ceny do jakości

● styl poszukiwanego mebla, np. vintage

● zaznaczenie wariantów konkretnego modelu

● obsługa klienta

● szeroki lub unikalny asortyment

● sposób przedstawienia produktu

● możliwość zapłaty za produkt za pobraniem

● lokalizacja (odległość od miejsca zamieszkania)

POWODY WYBORU SKLEPU

„Tutaj właściwie wszystko było w 
rękach Google i pozycjonowania. 

Następnie wchodząc na daną stronę, 
np.  w przypadku Westwinga,                    
no szukałem po prostu danego stolika i 
po prostu przeglądałem po kolei stoliki, 
aż trafiłem na akurat ten, który mi się 
spodobał”.   

Mateusz 
Respondent

„Miałem też takie ograniczenie, tzn. 
chciałem mieć fotel, który nie jest na 
kółkach. A jednak większość foteli była 
na kółkach, dlatego zależało mi bardzo 
na tego rodzaju produkcie. 

Chodziło o funkcjonalność w moim 
mieszkaniu, nie chciałem kółek, chciałem 
nóżki”. Emil 

Respondent



Ile czasu zajmuje ci podjęcie 
decyzji o wyborze sklepu?

ILE TRWA WYBÓR SKLEPU?

 „Zazwyczaj robię to bardzo szybko. W stylu: klikam, 
otwieram sobie kilka kart naraz. Myślę, że może mi to 
zająć nawet z 10 minut, bo bardzo szybką selekcję robię.

 Zazwyczaj też chodzi o wygląd wizualny strony.           
Jeżeli zainteresuje mnie dana strona, czyli jeżeli 
zdjęcia są jakoś lepiej może przedstawione, są na 
pewno duże zdjęcia, jakiś design strony jest lepszy, 
duży opis też produktu. Wszystkie parametry są 
podane”.

Elżbieta
Respondentka

Aleksandra
Respondentka

„Myślę, że się nie 
zastanawiam nad 
wyborem sklepu. 
Jakby sklep, w którym kupuje 
ma raczej drugorzędne 
znaczenie. Bardziej interesuje 
mnie to, co w nim jest”.

„I jest oczywiście filtrowanie. To jest to na pewno 
rzecz, na którą zwracam uwagę prawie jako 
pierwsze, jeśli na stronie jest dużo produktów”.

Ewa
Respondentka



Ile czasu zajmuje ci podjęcie decyzji                         
o wyborze produktu?

Aleksandra decyzję o zakupie mebli podejmuje po 
dłuższym zastanowieniu, ponieważ chce uniknąć 
konieczności odesłania produktu.  

Emil również potrzebuje czasu na decyzję,                                             
w przypadku fotela zajęła mu ona aż 6 miesięcy.                            
Skrócić ten czas mogłaby atrakcyjna cenowo oferta.

Mateusz kupuje produkty spontanicznie,                       
najważniejszy dla niego jest ich wygląd.

ILE TRWA WYBÓR PRODUKTU?

„W moim przypadku jest to 
działanie impulsywne. Widzę, 
podoba mi się. Jakby wszystkie 
warunki są spełnione. Kupuję. ”   

Mateusz 
Respondent

Aleksandra 
Respondentka

„No jeśli mówimy o tym stoliku, to zajęło mi, powiedzmy 
jeden dzień, żeby się przekopać przez wyniki. No i 
zobaczyłam kilka propozycji  i ta była najlepsza, więc 
zrobiłam sobie screena, przespałam się z tą decyzją. 
Popatrzyłam, czy mi będzie pasował, czy nie, no i 
dopiero potem zamówiłam. 

Generalnie, jakby decyzje o zakupie online mebli czy 
jakichś elementów wyposażenia staram się 
podejmować bardzo rozważnie i nie szybko,              
ze względu na to, że to się potem wiąże z jakimś 
odsyłaniem rzeczy i tak dalej, a bardzo tego nie 
lubię”.

„Zwykle przed zakupem produktu raczej 
się dość długo zastanawiam,               czy 
go kupić, czy też nie. 

Chyba że napotkam na taki, który już 
oglądałem bardzo długo, a cena jest 
bardzo korzystna. Wtedy podejmuję 
decyzję. Natomiast w momencie, kiedy ta 
cena jest porównywalna, raczej dość długo 
dojrzewam do decyzji”.

Emil 
Respondent



Jakie informacje o produkcie są dla ciebie ważne 
przy wyborze mebli?

Wybierając meble, respondenci zwracają uwagę na takie informacje 
jak: 

● adekwatna cena do jakości (10 z 10 respondentów)

● informacje o materiałach, z którego mebel został 

wykonany (10 z 10)

● czas oczekiwania na dostawę (10 z 10)

● dane na temat jakości i trwałości produktu (10 z 10)

● wymiary (8 z 10)

● informacje o posiadanych przez niego certyfikatach (4 z 10)

● informacje o wykonaniu produktu w Polsce (4 z 10)

INFORMACJE O PRODUKCIE

„Na pewno zwracam uwagę czy 
produkt został wykonany w 
Polsce.    

No i zauważyłem, że niektóre 
produkty mają jakieś certyfikaty 
jakości. Ja nie ukrywam, że jestem 
dość sceptycznie nastawiony do 
tego typu rzeczy, bo nie do końca 
ufam. Natomiast jakby nie było, 
zwracam na to uwagę. Na pewno 
działa to bardziej na plus”.      

Mateusz
Respondent



Co powinna zawierać karta produktu?

Elementy, które według respondentów powinna zawierać 

karta produktu to: 

● szczegółowa dokumentacja fotograficzna produktu

● duże zdjęcia o dobrej jakości, w tym detali 

● zdjęcia aranżacji z wykorzystaniem produktu

● szczegółowy opis

● kompletne parametry techniczne

● rysunki techniczne

● próba oddania rzeczywistego koloru i faktury produktu

● informacje o pielęgnacji danej powierzchni

● informacje o dostępnych wariantach (np. gdy 

przedstawiony fotel jest dostępny z kółkami lub 

nóżkami)

KARTA PRODUKTU

 „Na pewno szukałam sklepu,                
który pokazywałby meble z każdej 
strony, jak i w środku. 

Nie lubię, gdy dopiero po dostawie 
zaskakuje mnie brak okleiny z tyłu szafki   
lub inny kolor wnętrza po jej otwarciu. 
Kompletna dokumentacja zdjęciowa 
oszczędza niepotrzebnych rozczarowań".

„Lubię, gdy sklep zadaje sobie trud, 
żeby jak najdokładniej przedstawić 
kolor produktu. Fajne jest używanie 
obrazowych określeń w opisach             
np. naturalny kolor dębu.

Czasami nie pisze się o wykończeniu 
powierzchni, a zdjęcia nie zawsze 
oddają, czy coś jest satynowe,               
czy np. ma wysoki połysk”.   

Maria 
Respondentka

Ewa 
Respondentka



Co wpływa na twój pozytywny odbiór sklepu 
internetowego?

Respondenci wskazali: 

● Możliwość filtrowania produktów, 

zwłaszcza gdy sklep posiada szeroki asortyment.

● Czytelne menu.

● Przemyślany podział na kategorie (tzn. możliwość                      

odnalezienia poszukiwanego przedmiotu w kategorii,                   

którą wybiorą intuicyjnie — bez konieczności zastanawiania się). 

● Podział na kategorie wg. produktu, a nie pomieszczenia.

● Minimalizm przejawiający się w wyglądzie sklepu,                                   

ale i publikowanych w nim treściach (brak rozpraszających 

elementów, ograniczona ilość kolorów i zamieszczanie           

jedynie takich treści, które niosą wartość dla klienta). 

POZYTYWNY ODBIÓR SKLEPU

 „Jeżeli widzę, że strona jest dla mnie 
nieprzejrzysta i taka nieprzyjemna do 
posługiwania się, to na pewno nawet nie 
chce mi się dłużej na niej zostać.  

Więc design jest dla mnie mega ważny, czyli 
te duże zdjęcia, filtrowanie i myślę, że też 
właśnie taki wybór menu, taki dość 
przejrzysty, żebym nie musiała też wchodzić 
w jakieś inne linki, klikać, żeby szukać 
danego produktu, tylko żeby to się wszystko 
znajdowało na pierwszej stronie”.

Elżbieta
Respondentka



Co cię zniechęcało do dalszego korzystania ze 
strony ?

Respondenci jako kwestie, które zniechęcały do zakupu, wymienili:

● Utracenie raz ustawionych filtrów z powodu cofnięcia 
się na poprzednio przeglądaną stronę. 

● Brak możliwości otworzenia karty produktu w nowym oknie 
za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

● Nieintuicyjne i czasochłonne wyszukiwanie produktu.
● Przeładowanie sklepu nieprzemyślanymi treściami.
● Nadmiar kolorów i komunikatów.
● Brak możliwości filtrowania produktów.
● „Stary” wygląd strony.
● Niekorzystne lub niedokładne przedstawienie produktów.

NEGATYWNY ODBIÓR SKLEPU 

Aleksandra 
Respondentka

„No wiadomo, jestem młodą osobą                     
i szukam bardziej designerskich, 
ładnych rzeczy do mojego domu                      
i trochę mnie odrzuca taki jakby stary 
wygląd stron. Taki jaskrawy, jakieś 
dziwne reklamy, banery wyskakujące   
i niedokładne zdjęcia produktów. 

Jak są niedokładne zdjęcia produktu,                 
to zazwyczaj też nie kupuję, bo mam 
takie poczucie, że skąd mam wiedzieć,               
co mi przyjdzie, skoro tego nawet dobrze 
nie widzę ze wszystkich stron. I z bliska. 
To trzy rzeczy takie”.



Czy kupując meble, oczekujesz 
dodatkowych opcji lub usług przy zakupie?

Wszyscy respondenci oczekują dodatkowych usług przy 
zakupie mebli. Czynności problemowe zwykle chcą 
oddelegować. 

● możliwość montażu (10 z 10 respondentów)

● dostawa z wniesieniem (10 z 10)

● możliwość wyboru dogodnego terminu dostawy  

(mile widziana możliwość wyboru spośród kilku 

proponowanych; 8 z 10)

● dostawa darmowa od określonej kwoty (6 z 10)

● utylizacja starego mebla (6 z 10)

● zabranie opakowania zakupionego produktu (6 z 10)

● długi okres gwarancji (5 z 10)

DODATKOWE OPCJE I USŁUGI
„Odbiór starego mebla byłby tutaj też 
zasadniczy, dlatego, że jeżeli nie 
urządzamy nowego mieszkania no to 
zwykle mamy jakiś stary mebel, który 
chcemy nowym zastąpić. 

I jeżeli firma przy dostawie ma opcję 
w postaci odbioru starego mebla i 
jego utylizacji to jest to czynnik, który 
też biorę pod uwagę”. Emil

Respondent

 „W przypadku tak dużych mebli (kuchennych                   
i kanapy) to złożenie mebla jest raczej 
standardem niż odosobnionym przypadkiem".

Aleksandra 
Respondentka

„No tak, IKEA zostawiła mi bardzo dużo tych opakowań              
i kartonów, jak mi przywieźli szafy. Mimo że je montowali. 

A na przykład Panowie, którzy mi zmontowali kanapę,     
ale nie z IKEI, to zabrali ze sobą kartony. 
To było bardzo miłe, że od razu je zabrali i nie musiałam 
sama tego wynosić. To bardzo doceniam”.



Jaką formę dialogu z pracownikiem obsługi 
preferujesz?

Część respondentów wolała formę bezpośrednią, ponieważ:

● Sprawia, że czują się „zaopiekowani”.

● Mają dzięki niej wrażenie, że rozmawiają ze znajomymi.

● Obsługa zwracająca się do nich w ten sposób budzi ich 

zaufanie.

● Mówienie w ten sposób o potrzebach wydaje im się 

łatwiejsze.

● Mają wrażenie, że dzięki bezpośredniej formie obsługa 

lepiej rozumie ich potrzeby.

OBSŁUGA KLIENTA

„Lubię, gdy nie »panujemy« sobie.                                   
Od razu jesteśmy  na »Ty«. Nie po imieniu,                
po prostu „Czy w czymś tobie pomóc?”,  bardziej 
bezpośredni kontakt.                                         
Taki, powiedzmy, kumpelski, ale to już jest 
kwestia, wydaje mi się, mojego pokolenia. 

Moi rodzice na pewno nie za bardzo poczuliby 
tego typu klimat, woleliby w tę odwrotną stronę 
akurat,  co też rozumiem mimo wszystko”.   Mateusz 

Respondent

Paula Respondentka

 „No to trzeba jakoś wypośrodkować.                    
Można być na »Ty« i można być przy tym fajnym, 
profesjonalnym, ale niektórzy tak mają, że jak               
już są na »Ty« to jest to już trochę takie słabe.              
To zależy od klasy człowieka. 

Ale jakby nie przeszkadza mi, że ktoś na »Ty« 
powie, tak na luzie. Lubię taki kontakt.                              
Nie lubię surowego”.  



Jaką formę dialogu z pracownikiem obsługi 
preferujesz?

Część respondentów preferowała kontakt 
formalny, ze względu na:

● Przyzwyczajenie do znanej, wykorzystywanej przez 

lata formy.

● Potrzebę zachowania dystansu i wyznaczenia granic,                                     

które dawały im komfort.

● Poczucie, że dialog formalny jest właściwą                                                                   

formą komunikacji z kimś obcym.

● Kojarzenie tej formy dialogu z byciem kulturalnym.

 
Dodatkowo Zofia zwróciła uwagę na to, że forma dialogu powinna zależeć 

od profilu sklepu oraz osobowości jego obsługi. Dzięki temu użytkownik 

czuje, że sposób komunikacji jest niewymuszony i naturalny. 

OBSŁUGA KLIENTA

Aleksandra 
Respondentka

„Myślę, że jest mi bardziej 
komfortowo, jak jednak jest ten 
kontakt Pan/Pani, bo do tego              
jestem przyzwyczajona po prostu,            
bo tak jest wszędzie. I jakby nie 
muszę się zmuszać…”

„Wiem, że są miejsca, gdzie od razu mówi się            
na »cześć« i jaką chcesz kawę np. w kawiarni.                   
No i wtedy jakby rozumiem, jestem w miejscu,      
w którym się rozluźniam, ale muszę wtedy 
pomyśleć „Aha, tu jest luźno, to ja teraz będę 
mówić komuś na »Ty«, mimo że go nie znam.

 Jakby dla mnie o wiele naturalniejszą sytuacją 
podczas kupowania jest przyjęcie, że to jest 
nieznajomy i mówię »Dzień dobry, czy mogę  
Pana prosić o coś?« Tak jest dla mnie naturalnie”.



Jak według ciebie powinny być prezentowane 
produkty w sklepie internetowym?

Respondenci, wypowiadając się na temat sposobu 

prezentowania produktów w sklepie internetowym, mówili o:

● Wyeksponowaniu produktu w konkretnej przestrzeni,    

na tle innych rzeczy.

● Przedstawieniu produktu w aranżacji.

● Zamieszczeniu modelu produktu obracanego o 360 

stopni.

● Umieszczeniu produktu na tle przestrzeni miejskiej.

● Prezentowaniu detali, dzięki któremu będzie można 

odnieść wrażenie, że ogląda się dany produkt z bliska.

PREZENTACJA PRODUKTÓW

„Jest dla mnie ważne,                     
żeby produkt był dokładnie 
zaprezentowany, no bo to mi 
pomaga podjąć decyzję                       
o zakupie”.

Ewa 
Respondentka



Ile jesteś w stanie zaczekać na produkt?

Respondenci, określając akceptowalny dla nich czas 
oczekiwania, dzielili produkty na dwie kategorie:

● Meble wykonane na zamówienie, o dobrej                
jakości, na które mogliby zaczekać                                             
od 4 do 6 tygodni, a w przypadku wyjątkowego 
produktu nawet do 2 miesięcy. 

● Meble będące na stanie magazynu, o niższej 
jakości, w przypadku których już 7-dniowy czas 
oczekiwania byłby bardzo długi, a ten określony                      
dla mebli na zamówienie mógłby doprowadzić do 
rezygnacji z ich zakupu.  

 

CZAS OCZEKIWANIA NA PRODUKT

Paula Respondentka

 

„Jeżeli bardzo mi na czymś 
zależy, jeżeli ten produkt jest 
bardzo fajny, to mogę poczekać, 
ale żeby faktycznie po tym czasie 
ten produkt przyszedł, a nie były 
jakieś tam komplikacje”.  

„Zdaje sobie sprawę, że większość mebli jest 
wykonywana zgodnie z zapotrzebowaniem. Tzn. 
jeśli mam ten okres produkcji myślę,    że 
taki do 2 miesięcy jest rozsądny, jeśli chodzi 
o jakieś duże meble. Natomiast czas 
oczekiwania  3 miesiące i więcej to już jest 
dużo”. Emil, 

Respondent



Co jeszcze było dla ciebie istotne przy 
wyborze mebli?  

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

„Zwracam uwagę, czy produkt              
jest wykonany w Polsce, z jakich 
materiałów został wykonany                            
i czy na przykład był pozyskany                     
z recyklingu.

 To są takie trzy filary, którymi na 
pewno się kieruję”.

Ewa 
Respondentka

„Wydaje mi się, że mało który sklep informuje 
o takich rzeczach jak wpływ na środowisko, a 
szkoda, bo zwracam na to uwagę”. 

Zofia 
Respondentka

„Wybierając produkt, przede wszystkim 
zwracam uwagę na stosunek ceny do jakości. 

Często mam wrażenie, że produkty 
podkreślające, np. swój mniejszy wpływ na 
środowisko są znacznie droższe, ale to nie 
idzie w parze z ich jakością. ” 

Maria 
Respondentka

„Długowieczność, a więc jakość. W momencie 
kiedy mamy dobrą jakość, będę go używał 
wiele lat i nie będę musiał kupować kolejnych 
mebli”. 

Emil 
Respondent



Co myślisz o możliwości personalizacji?

Respondenci chcieli personalizować meble, ale wyłącznie na 
poziomie detali. 
 
Według nich personalizacja umożliwia:

● Dopasowanie wybranego mebla do tych,                                

które już posiadają.

● Stworzenie unikatu wg swoich potrzeb.

 
Zwrócili jednak uwagę na to, że wolą mieć możliwość 
decydowania o detalach (np. kolorze okuć czy nóżek 
mebla), niż o wyglądzie całego mebla. 

Przyznali również, że zbyt wiele opcji personalizacji ich 
przytłacza i bywa, że są one powodem rezygnacji z zakupu i 
dalszych poszukiwań gotowych rozwiązań.

PERSONALIZACJA

 „Wybierałam meble do salonu, 
mając już kuchnie, dlatego 
możliwość personalizacji 
elementu takiego jak nóżki 
szafki RTV, aby pasowały do 
okuć szafek kuchennych, była 
świetna”.Maria 

Respondentka

 „To zależy. Dla mnie to zbędny 
bajer, jeśli np. miałby to być 
grawer na jakimś elemencie.

Ale np. gdybym kupowała 
bukowy stół, to chciałabym 
móc wybrać jaki kolor żywicy 
będzie wlany w szczeliny i 
jaki będzie kolor nóg”.Zofia 

Respondentka
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