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Co zrobiliśmy?
Podczas targów eTradeShow, na stoisku Webmetric przeprowadziliśmy warsztaty, podczas których 
poznaliśmy perspektywę biznesową osób związanych z e-commerce. Stworzyliśmy przestrzeń do 
opowiedzenia o swoich firmach — co daje im siłę, z jakimi problemami się zmagają oraz jakie działania 
podejmują, aby się rozwijać.

Wypowiedzi uczestników warsztatu zapisywaliśmy na kartkach, budując wielką mapę myśli. Zapraszamy 
do zapoznania się z wynikami naszego warsztatu! 



Czego się dowiecie?

● Co wskazywano jako największe wartości 
dla organizacji?

● Z czym firmy mają największy problem?
● Jakie działania podejmują, aby osiągnąć wyznaczone 

cele?
● Jakie rozwiązania proponuje UX?



Uczestnicy warsztatu:

● W zabawie udział wzięli wystawcy oraz goście 

targów eTradeShow, które odbyły się 10.03.2022 

roku w Warszawie. 

● 54 osoby zdecydowały się udzielić odpowiedzi

● Zebraliśmy ponad 200 kartek z ponad 

160 odpowiedziami

Zależało nam, aby nieformalna forma 
warsztatowego energizera zachęciła 
uczestników do wzięcia udziału 
w zabawie. 

Dzięki metaforze żaglówki mogliśmy 
poznać lepiej ich biznesy i problemy, 
z którymi zmagają się na co dzień.

Jan, Specjalista UX

Dziękujemy wszystkim uczestnikom

za poświęcony czas!



Żagiel

Obszar przedstawiał wszystkie 
wypowiedzi, które decydują o sile 
organizacji. Coś, co pcha biznes 
do przodu i pozwala mu „płynąć”.

● Co daje im siłę? 

● Jakie czynniki wpływają na 
to, że są w stanie działać? 

Kotwica

Kotwica reprezentowała 
wszelkiego rodzaju problemy, 
które napotykają organizacje na 
swojej drodze. 

● Co sprawia, że pomimo 
wiatru w żaglach oraz 
sprawnego steru nasza 
organizacja wciąż jest 
daleka od osiągnięcia 
założonych celów?

Ster

Obszar przedstawiał wypowiedzi 
mówiące o tym, co nadaje 
biznesowi kierunek. 

● W jaki sposób wyznaczamy 
kierunek rozwoju?

● Jak definiujemy cele?



Żagiel

Główną siłą napędową, którą najczęściej 
wymieniali uczestnicy, był produkt. Jego 
jakość, oryginalna forma czy zoptymalizowanie 
go pod potrzeby klientów. 

Równie ważną i często wymienianą cechą był 
szeroki dostępny od ręki asortyment. 

Dodatkowo uczestnicy wymieniali formę 
podania produktu, sposobu pakowania, 
prezentację oraz unikatowość.



Żagiel

Kolejną grupą tematyczną odpowiedzi byli 
ludzie. 

Tutaj pojawiały się najczęściej odniesienia do:

● współpracowników,
● klientów. 

W przypadku współpracowników stawiano na 
doświadczenie i wzajemną komunikację. 

Gdy mowa była o klientach wskazywano na 
rozmowy z klientami oraz ich opinie, jako siłę 
napędową biznesu. 



Żagiel

Pozostając myślami przy klientach, bardzo ważne 
okazywały się:

● rozmowy z klientami, 
● badania z użytkownikami, 
● opieka nad klientem, 
● pozytywne opinie klientów,
● sumaryczne zadowolenie.

W rozmowach przewijały się również wyróżniki na tle 
konkurencji. 

● szeroki asortyment produktów, 
● bezpieczeństwo i szybkość wysyłki.



Żagiel

Połączenie marketing i ludzie, przewijało się w większości wypowiedzi. 

Stare powiedzenie „reklama jest dźwignią handlu” nadal obowiązuje. Skuteczność działań 
marketingowych opiera się jednak na poznawaniu historii ludzi. 

Dalej, wymieniano budżet oraz zyski. 

Posiadając wysoki budżet marketingowy, firma jest w stanie wdrażać kolejne innowacje, ulepszać 
produkty dla swoich klientów i lepiej do nich docierać. 



Ster
W tym obszarze silną pozycję zajęła 
strategia i filozofia marki. 

Dodatkowo ważnym czynnikiem jest 
odpowiedź na potrzeby klientów.



Ster
Wśród innych działań, które pomagają realizować cele biznesowe, 
wymieniano:

● dostępność produktów w sklepie,
● atrakcyjność produktu,
● analizę sprzedaży, 
● analizę rynku i trendów
● stoiska sprzedażowe ulokowane w atrakcyjnych lokalizacjach,
● wsparcie klienta podczas drogi zakupowej,
● opiekę po nabyciu produktu,
● ekspansję na rynki zagraniczne.

Uczestnicy opowiadali, jak zmieniają swoje produkty oraz usługi 
w odpowiedzi na potrzeby klientów. Analiza rynku oraz zachowań 
zakupowych pozwala podejmować lepsze decyzje, a co za tym idzie 
lepiej „sterować” biznesem. 



Ster

Sterem firm najczęściej są pracownicy, jakość ich pracy oraz dane analityczne, na których można 
podejmować dobre decyzje. 

Właściwie dobrany zespół, działający na podstawie danych i reagujący na potrzeby rynku, był w opinii 
uczestników warsztatu kluczem do sukcesu. 

Firma, mając dobrych pracowników i rzetelne dane analityczne, może lepiej sterować swoim 
biznesem i tworzyć możliwości do odkrywania nowych obszarów rozwoju (w tym na rynkach 
zagranicznych). 



Kotwica
Kluczowe problemy, z którymi musi mierzyć się firma:

● logistyka,
● problemy techniczne,
● sytuacja na świecie.

Jeśli firma, z której usług korzystają, ma opóźnienie, proces 
obsługi klienta wydłuża się znacząco, co negatywnie wpływa na 
postrzeganie biznesu.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem była wciąż 
powiększająca się konkurencja. 

Niektórzy z uczestników twierdzili, że przez 
niedoświadczonych właścicieli firm, rynek konsumencki 
się psuje. Konsumenci zaczynają przyzwyczajać się do sytuacji 
niekorzystnych dla biznesu. 



Kotwica
Inne wskazywane problemy przy współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi to:

● Błędy w dostawach, 
● Błędy w zamówieniach i komunikacji,
● Problemy techniczne, 
● Błędy w kodowaniu (źle stworzona strona 

internetowa),
● Niezadowalające efekty współpracy 

z agencjami (np. SEO/SEM), np. niski poziom 
konwersji, duża liczba porzuconych 
koszyków i mały ruch.



Kotwica

Kolejną kategorią problemów były braki: 

● Brak danych dotyczących motywacji stojących za 
podejmowanymi przez klientów decyzjami zakupowymi,

● Brak możliwości zrozumienia potrzeb klienta (brak 
zweryfikowanych danych o potrzebach), 

● Brak mierzalnych celów, 
● Brak informacji o efektywności strony internetowej. 



Kotwica

Kotwicą firm najczęściej są firmy trzecie i braki w danych.   

Działania, które zlecane są firmom trzecim, są problematyczne, ze względu na brak kontroli 
i możliwości sprawnego rozwiązywania problemów. 

Natomiast braki w danych, głównie jakościowych, pokazują, jak istotne jest regularne poznawanie 
swoich klientów. Bez rzetelnej wiedzy o klientach nie mogą odpowiednio reagować na ich potrzeby. 



Jakie rozwiązania proponuje UX?

Metody badawcze User Experience dostarczają danych 
jakościowych i pozwalają poznać:

● Potrzeby klientów,
● Motywacje stojące za decyzjami zakupowymi,
● Przyczyny zachowań,
● Obszary do poprawy na stronie, które wpływają na 

poziom konwersji i zadowolenia użytkowników,
● Przyczyny zjawisk, np. porzucenia koszyków.

Po przeprowadzeniu badań UX biznes zyskuje dostęp do 
danych, których nie pozyska w żaden inny sposób.  



WEBMETRIC Sp. z o.o., ul. Wolsztyńska 13/1

60-361 Poznań  NIP: 7792446783 KRS: 0000636209

Dziękujemy za uwagę!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób UX 
może pomóc Ci rozwijać biznes — napisz lub 
zadzwoń!

hello@webmetric.com     537 401 467    


