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Podsumowanie

Ten dokument stanowi D3.3 - Strategie handlu transgranicznego dla wdrażania projektu
PECOS4SMEs (dalej: projekt).
MŚP w Europie Południowej nie mają wystarczającej wiedzy, aby korzystać z możliwości jakie
daje e-commerce. PECOS4SMES opracowuje program skoncentrowany na dostarczeniu
odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które MŚP mogą wykorzystać dla zwiększenia przychodów.
Obejmuje zmianę w strategii sprzedaży i marketingu oraz nowe typy organizacji i wiedzy na
temat technologii e-commerce, które będą się liczyć w przyszłym świecie zdominowanym
przez internet.
Promocja przydatnych strategii e-commerce dla MŚP obejmuje transfer wiedzy i praktyk z
krajów, w których jest on najbardziej powszechny do tych, które radzą sobie gorzej w celu
likwidacji luki między Europą Północną i Południową. Pomoże to w ożywieniu gospodarczym
Europy Południowej. W związku z wprowadzeniem nowych technologii i koncepcji
ułatwiających międzynarodowy e-commerce, MŚP mogą odnotować wzrost i zwiększenie
zysków w tym obszarze oraz poprawę kompetencji ICT i metodologicznych dla interaktywnego
i wspólnego uczenia się.
Projekt jest finansowany przez DG Edukacja i Kultura w ramach programu Uczenie się przez
całe życie - Projekty wielostronne Leonardo.
Ten dokument zawiera informacje o strategiach e-commerce, które ułatwiają handel
międzynarodowy.

D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies

Page: 3 of 14

PUBLIC
DMAR, OHN, OAKE, FC

Deliverable: D.3.3

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies

Issue Date: 27/09/2013

Glosariusz dokumentu
Termin
B2B
B2C
CRM
EFT
PP

Opis
Business to Business
Business to Consumer
Customer Relationship Management (Zarządzanie relacjami z klientem)
Electronic Fund Transfer
Paid placements

SEM

Search Engine Marketing

SEO

Search Engine Optimisation

SET

Secure Electronic Transaction

SME

Small and Medium Sized Enterprises (Małe i średnie przedsiębiorstwa)

SSL

Secure Socket Layer
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1 Wprowadzenie
1.1 Cel D3.3 - Strategie transgranicznego e-commerce
Cele dokumentu D3.3 - Strategie międzynarodowego e-commerce to określenie strategii ecommerce dla MŚP z wykorzystaniem praktyk, które powinny być przekazywane jako
zidentyfikowane w raporcie European Overwiew i liście najlepszych strategii e-commerce.
Rozkład tych strategii dla ich realizacji będzie miejsce w kontekście D3.4. Strategie będą
rozłożone na zestaw działań (patrz D3.4), aby umożliwić stopniowe ich przyjmowanie.
Podążając za tymi działaniami, MŚP mogą szybko osiągnąć lepsze wyniki w transgranicznym
handlu elektronicznym, które zwiększą apetyt na realizację kolejnych działań, w celu dalszej
poprawy wyników.
Strategie, które mają być opracowane będą odpowiadać na konkretne potrzeby MŚP, tak jak
określono to w poprzednim pakiecie roboczym, będą udostępnione na stronie internetowej
projektu w licencji Creative Commons w celu dalszego ulepszania i utrzymania materiału.

1.2 Zasięg projektu
PECOS4SMEs opracuje innowacyjny system szkoleń przynosząc nowe typy organizacji i wiedzy
na temat technologii i trendów e-commerce i skoncentrowany na przekształceniu trendów
internetowych na odpowiednie narzędzia dla MŚP zmieniające sprzedaż i strategie
marketingowe. Podejście do szkolenia MŚP w oparciu o ich sytuację (sektor, zdolności
finansowe, wykształcenie, położenie geograficzne, istniejąca infrastruktura, itp). Po
zakończeniu szkolenia, oczekuje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa, będą potrafiły
zaangażować zagranicznych klientów do zakupów.

1.3 Cele projektu
Szczególnym celem proponowanego projektu jest rozwój materiału zorientowanego na eCommerce dostarczonego przez system szkolenia wyłącznie MŚP i potrzeb wynikających (np.
strony internetowe przyjazne dla konsumenta, proces śledzenia zamówienia zagranicznego,
jasne zasady wysyłki i zwrotu, itp) w zakresie efektywnego wykorzystania Internetu jako
kanału sprzedaży. Obejmuje zmianę strategii sprzedaży i marketingu oraz nowe typy
organizacji i wiedzy na temat technologii e-commerce w świecie zdominowanym przez
internet.
PECOS4SMEs, w szczególności, ma na celu wspieranie europejskich MŚP w:
 Podnoszeniu świadomości i zainteresowania na temat handlu transgranicznego.
 Dowiedzeniu się wiecej na temat ryzyka związanego z płatnościami online.
 Dowiedzeniu się więcej o wykorzystaniu internetu jako kanału przychodów .
 Analizie zarządzania wiedzą w MSP i dostrzeżenia strategicznych perspektyw tej wiedzy
w kontekście strategii biznesowej.
 Integracji e-commerce w planowaniu biznesu i strategiach innowacji.
 Wypisaniu strategii, tak aby nie były tylko ideami, ale aktywnym wyborem, który może
być komunikowany i zrozumiany przez MŚP.
 Włączeniu strategii w praktyczne procedury które mogą być ciągle aktualizowane.
 Świadomości w zakresie europejskiego prawa, w tym praw klienta.
Dodatkowym celem jest ułatwienie i zmniejszenie kosztów dla przedsiębiorstw, w
szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), do prowadzenia działalności
gospodarczej za granicą, aby umożliwić konsumentom czerpanie pełnych korzyści z
jednolitego rynku. Cel ten jest dostosowany do strategii Europa 2020 - rozpoczęła się 3 marca
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2010 roku (IP / 10/225), a z którą Komisja obecnie rozwiązuje problem wąskich gardeł na
jednolitym rynku do kierowania ożywienia gospodarczego.
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2 Strategie trans granicznego e-commerce
2.1 Obecna sytuacja
Całkowity PKB w 2012 roku w Europie osiągnął około 16 bln euro, z czego PKB EU28 wynosił
ponad 80 proc. Udział e-commerce w europejskiej gospodarce internetowej wynosi około
3,5%, podwoi się do 2016 roku, a potroi się do 2020 roku.
Liczbę miejsc pracy utworzonych przez sektor B2C szacuje się na 2 mln w Europie, liczba ta
będzie rosnąć w miarę zwiększania się udziału sprzedaży w internecie oraz prognozowanego
wzrostu e-commerce.
Według danych otrzymanych z krajowych stowarzyszeń e-commerce, liczba stron
internetowych związanych z e-commerce wyniosła ok. 500 tys. w 2012 roku i będzie nadal
rosnąć, szczególnie na wschodzie i południu Europy, gdzie rynek nie jest jeszcze aż tak
rozwinięty. Operatorzy pocztowi i kurierzy również odczują skutki wzrostu e-commerce.
W Europie wysyła się około 3,5 miliarda paczek w związku z zamówieniami e-commerce, ta
liczba również będzie nadal systematycznie rosnąć.
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Wykres 1: Kluczowe dane o e-commerce w 2012 roku (źródło: http://www.ecommerce-europe.eu/website/factsfigures/infographics)

Wykres 2: Obrót towarów i usług w europejskim e-commerce (źródło: Ecommerce Europe 2013)

D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies

Page: 9 of 14

PUBLIC
DMAR, OHN, OAKE, FC

Deliverable: D.3.3

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies

Issue Date: 27/09/2013

2.2 Strategie do osiągnięcia pożądanej sytuacji
2.2.1

Używaj urządzeń mobilnych!

Nawiązując do badań Eurostat1, stopień dostępu do Internetu różni się pomiędzy państwami
członkowskimi UE, od ponad 90% gospodarstw domowych w Danii, Holandii, Luksemburgu i
Szwecji, do mniej niż 55% w Bułgarii, Rumunii i Grecji. W 2012 roku nadal były widoczne
wyraźne różnice w dostępie do internetu szerokopasmowego, taki dostęp miało tylko ok. 50%
gospodarstw domowych w Bułgarii, Grecji i Rumunii.
Jednakże Bułgaria i Rumunia wykazały imponujący wzrost. Odsetek gospodarstw domowych z
połączeniem szerokopasmowym w tych krajach wzrósł dwukrotnie w latach 2010 do 2012.
W latach 2008 do 2012, największy wzrost - ponad 30% - odnotowano w Czechach, Rumunii i
na Słowacji.
Top 5 krajów europejskich w zakresie dostępu do internetu odsetka populacji

2

w 2012:

1. Islandia(95%)
2. Holandia (94%)
3. Norwegia (93%)
4. Luksemburg (93%)
5. Dania (92%)
Liczba użytkowników internetu w Unii Europejskiej jest szacowana na około 378 mln, co
stanowi 75% populacji UE. Według szacunków e-Commerce Europe, w 2012 roku 250 mln
Europejczyków realizowało zakupy przez internet, w tym 195 mln w Unii Europejskiej.
Oznacza to że 47% użytkowników internetu w Europie i 52% w Unii Europejskiej realizowało
zakupy przez internet.
Według e-Commerce Europe, rynek m-commerce wzrósł do 17 mld euro, 5,5% sumy
sprzedaży w 2012 roku. Rok 2012 jako pierwszy potwierdził rosnący udział m-commerce. eCommerce Europe oczekuje, że w 2013 roku m-commerce wybije się jeszcze bardziej. Szybkie
tempo wzrostu handlu mobilnego przyczynia się do ogólnego wzrostu udziału e-commerce
poprzez zwiększoną konwersję i udział smartfonów i tabletów w realizacji zakupów przez
internet.

2.2.2

Promuj, promuj, promuj!

Jeśli sklep internetowy nie jest promowany, klienci nie mogą go znaleźć. Istnieją różne
darmowe i płatne metody promocji w internecie. To podejście można zrealizować metodą kilku
kroków:


1
2

Krok 1: Zastosuj SEO (Search Engine Optimization) na swojej stronie internetowej ecommerce. Ta technika ułatwia wyszukiwarkom takim jak Google i Bing znalezienie
Twojej strony. Wpisz odpowiednie słowa kluczowe na swojej stronie internetowej, aby
przyciągnąć wyszukiwarki. Przykładowo jeśli sprzedajesz odzież używaną użyj takich

Źródło: Ecommerce Europe, 2013

Eurostat: Badanie na temat użycia ICT przez gospodarstwa domowe – Statystyki w przybliżeniu
50/2012
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fraz jak "oszczędności on-line", "kupowanie używanych ubrań" itd. Nie nadużywaj Flash
i Javascript. Wyszukiwarki mają trudności z dostrzeganiem tego typu treści.


Krok 2: Załóż i prowadź bloga, który odnosi się do Twojej witryny e-commerce. Na
przykład jeśli sprzedajesz płyty DVD na swojej stronie internetowej, pisz artykuły o
nowościach filmowych na swoim blogu. Połącz blog i stronę internetową sklepu. Jeśli
czytelnik polubi Twoje bloga, może odwiedzić Twoją stronę.



Krok 3: Znajdź fora powiązane z Twoim e-commerce. Użyj adresu URL witryny jako
swojego podpisu. Uczestnicz regularnie w dyskusjach na forum. Poznaj innych
użytkowników i opowiedz im o swoim sklepie.



Krok 4: Dodaj swoją stronę do Miejsc Google i innych katalogów, jeśli Twoja firma ma
fizyczną lokalizację. Miejsca Google działają najlepiej, jeśli starasz się przyciągnąć
klientów lokalnych.



Krok 5: Szukaj innych stron związanych z witryną e-commerce. Poproś właściciela
witriny o zamieszczenie linku do Twojego sklepu. Jeśli się zgodzi, odwdzięcz się
zamieszczając link do jego strony u siebie.



Krok 6: Wykorzystaj moc stron social media takich jak Facebook i Twitter aby
udostępnić swoją stronę innym. Otwórz stronę na Facebooku poświęconą sklepowi
internetowemu i zachęć klientów, aby stali się jej fanami. Użyj Twittera do
informowania o swoich produktach, promocjach i nowościach w Twoim sklepie.



Krok 7: Stwórz wizytówki i ulotki sklepu i rozdawaj je odpowiednim osobom.



Krok 8: Poproś obecnych klientów, aby powiadomili znajomych o Twoim sklepie. W
zamian otrzymają zniżki na przyszły zakup.



Krok 9: Zakup reklamy Pay-Per-Click. Te reklamy ukazują się w wynikach
wyszukiwania. Jeśli ktoś kliknie na reklamę, odwiedzi witrynę, a Ty uiścisz opłatę. Ten
rodzaj reklamy jest efektywny, ale drogi.

2.2.3

Osiągnij “C”-Commerce!

Odnosi się do e-commerce zorientowanego na klienta i może być osiągnięte metodą 4 kroków.
1. Przyjęcie punktu widzenia klienta: Jedynym sposobem, aby prawidłowo dostarczyć
produkt do klienta jest to, aby poznać jego motywacje i oczekiwania, a następnie
podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o punkt widzenia klienta tak aby spełnić
jego potrzeby i oczekiwania. Po dostosowaniu się do tej reguły, firmy mogą wykonać
ogromny krok w kierunku zapewnienia realizacji wszystkich strategii marketingowych,
B2B i B2C działających dla realizacji wspólnego celu.
2. Utwórz nową strukturę organizacyjną: Wygaś silosy i stwórz ramy dla zintegrowanego
kanału przez ustanowienie nowej struktury organizacyjnej. Wybór członków powinien
odbyć się na zasadzie okrągłego stołu - CMO, CIO, CSO etc, tak aby stworzyć
odpowiednie podejście e-commerce do klienta. Ta strategia pozwoli też na
współdziałanie wszystkich kanałów. To nowe podejście może być trudne i może
wymagać zmiany kulturowej w obrębie przedsiębiorstwa, ale jest niezbędne dla
każdego, kto ma w tym udział.
3. Tap technology: Firmy powinny koncentrować się na rozwoju zintegrowanej platformy
cyfrowej, która jest dobrze rozumiana i używana przez całą organizację. Platforma
powinna być skalowalna i elastyczna, a jej technologia powinna pozwalać na ciągły
pomiar wprowadzanych innowacji. Analytics jest także kluczowym elementem, jeśli
chodzi o opracowanie strategii IT oraz handlu, może pomóc pracownikom działów
sprzedaży i marketingu w podejmowaniu odpowiednich decyzji, które wpłyną na zysk
sklepu internetowego.
D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies
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4. Rozwijaj relacje zewnętrzne z klientami: Współdziałanie z kanałami zewnętrznymi
(partnerzy, stowarzyszeni, franczyza), które sprzedają swoje produkty lub usługi, aby
zapewnić klientowi pozytywne doświadczenie w handlu. Może to być zrobione na wiele
sposobów, np. dzielenie informacji o produkcie z kluczowymi partnerami handlowymi,
co powinno wpłynąć na zwiększenie liczy klientów i promocję sklepu. Jeśli sklep
internetowy nie spełnia oczekiwań klienta, może to spowodować obniżenie liczby
klientów, spadek sprzedaży lub negatywne komentarze w social media, które mają
szeroki zasięg. Aby osiągnać przewagę konkurencyjną, firmy muszą rozwijać strategię
handlową skupioną na kliencie.

2.2.4

Uwaga na dostawę!

Międzynarodowe dostawy są postrzegane przez wielu jako atrakcyjna forma zakupów, ze
względu na recesję, która spowodowała problemy wśród wielu sprzedawców. Większość
sprzedawców, małych i dużych, oferuje pewne rodzaje wysyłki zagranicznej. Ponieważ
sprzedawcy internetowi działają w bardziej złożonym środowisku, a usługi kurierskie stają się
coraz bardziej dostępne, znaczenie handlu międzynarodowego wciąż wzrasta.
Podsumowując, widoczny jest wzrost i zróżnicowanie dostaw oferowanych przez sklep
internetowy. Sklepy internetowe budują ofertę dla klientów, ich nawyków i gustów.
Wprowadzenie szafek jest zachęcające. Klienci mogą zamawiać dużo później, a towar
otrzymają na następny dzień. Istnieje nawet opcja dostarczenia towaru w ten sam dzień.
Sprzedawcy uznają znaczenie dostawy w ramach ogólnego doświadczenia w e-commerce oraz
konieczność zapewnienia różnych opcji dostawy. Brak danej opcji jest denerwujący dla klienta
i kosztowny dla sklepu.
Wygoda związana ze świadomością, że wiadomo, kiedy można się spodziewać dostawy jest
coraz bardziej cenna, stąd m.in. opcja dostawy w sobotę.
Dostawa następnego dnia jest oferowana przez większość sklepów. Tymczasem handlowcy
nadal testują zapotrzebowanie rynkowe na dostawę tego samego dnia.
Maksymalizacja szans na szybką dostawę jest w interesie zarówno handlowca jak i klienta.
Niektóre kluczowe punkty w obszarze dostawy:


Oferuj dostawę zagraniczną



Ustanów racjonalne ceny dostawy



Określ koszty dostawy



Zapewnij metody płatności



Bądź elastyczny



Mów jasno, dokąd dostarczysz produkt



Upewnij się, że dostawa jest zrealizowana



Pomyśl o zwrotach i redundacji



Ulepsz obsługę klenta

2.2.5

Chroń klientów!

Agencja ENISA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) opublikowała białą
księgę bezpiecznych zakupów w internecie. Dokument analizuje naturę zakupów przez
internet i ostrzega o ryzyku i zagrożeniach. Zapewnia różne środki zaradcze i wytyczne dla
konsumentów w postaci 5 złotych zasad, w jaki sposób bezpiecznie kupować w internecie.
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Dokument zapewnia również kompleksową listę kontrolną dla sprzedawcy internetowego, jak
prowadzić bezpieczny biznes. Wielu obywateli nie ma zaufania do zakupów w internecie,
raport zwiększa świadomość na temat zagrożeń i sposobów ich unikania.
Artykuł stwierdza, że zakupy online będą ciągle zwiększać swój udział w handlu. Największą
barierą dla klientów jest jednak strach przed oszustwem. Ten strach nadal powstrzymuje
miliony klientów od zakupów. Badanie pokazuje że około 1/3 osób ma obawy odnośnie
bezpieczeństwa płatności. Kolejne 30% miało obawy związane z prywatnością. Zaufanie i
bezpieczeństwo jest jednym z sześciu głównych tematów agendy cyfrowej dla Europy.
Dokument przedstawia kompleksowy przegląd definicji, historii, głównych czynników i trendów
w zakupach przez internet.
5 złotych zasad obejmuje poniższe punkty:
1. Porady w zakresie unikania oszustów
2. Jak chronić swoje dane kupując przez Internet
3. Porady dla bezpiecznych transakcji internetowych
4. Przegląd praw chroniących klientów
5. How to deal with completion of the sale issues
Jest to istotne dla sprzedawców transgranicznych, aby być na bieżąco w zakresie różnych
przepisów regulujących transakcje konsumenckie i przedstawienia faktów dla swoich klientów
w zakresie przestrzegania przepisów i zaangażowania w ochronę danych.

2.2.6

Uwaga na szczegóły!

Uwaga do szczegółów odnosi się do ogólnego poziomu usług i może obejmować specyficzne
opcje dostawy, komunikację itd.
Elastyczność dostawy
Wielu sprzedawców testuje wrażliwość cenową opcji dostaw na rynku z uwzględnieniem różnic
według sposobu dostawy. Dostawa standardowa jest uznawana za dość tanią, jej koszt
zmniejsza się szczególnie w przypadku zamówienia większej liczby produktów.
Konsumenci mogą spodziewać się opłaty za wygodę dokładnej wiedzy, kiedy nabyty produkt
zostanie dostarczony, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawę w sobotę, jednak wiele standardowych
zamówień przychodzi w ciągu kilku dni.
Komunikacja
Obecna jest redukcja ogólnej publikacji adresów kontaktowych e-mail oraz numerów
telefonów dla klientów w celu pytań o produkty i usługi. Przeważnie sklep internetowy
odpowiada na pytania klientów w ciągu więcej niż 24 godzin, a na niektóre pytania klienci w
ogóle nie uzyskują odpowiedzi.
MŚP powinny przyłożyć uwagę do:


Infolinii telefonicznej dla klientów



Monitorowanie Twittera z wykorzystaniem @tagów



Wiadomość tekstowa ze szczegółami przypominająca klientowi kiedy może spodziewać
się dostawy i umożliwiająca wprowadzenie zmian.

2.2.7

Wyszukuj dane!

Odnosi się to do zastosowania analiz biznesowych do ekstrakcji użytecznych informacji ze
wszystkich dostępnych danych w celu zwiększenia sprzedaży i wzrostu.
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Pierwszym krokiem w tym procesie jest ustanowienie wskaźników KPI dla e-commerce, które
powinny być monitorowane. Przykładowe KPI obejmują:


Unikalni goście



Łączne wizyty



Wyświetlanie strony



Nowi goście



Nowi goście



Liczba zamówień na dzień, tydzień, miesiąc



Czas spędzony podczas wizyty



Wyświetlenia stron na wizytę



Sprawdzanie odejść



Opuszczenie koszyka



Wskaźnik zwrotu



Marża brutto



Obsługa klienta



Koszt Pay-per-click



Konwersja Pay-per-click



Średnia wartość zamówienia



Nowe polubienia na Facebooku



Twitter i nowi śledzący



Oceny Amazon, czas realizacji zamówienia, otwarte przypadki



Wskaźniki konwersji, kliknięć i e-maili



Źródła odniesienia: e-mail, pay-per-click itd.

2.2.7.1 Monitoring
Jeśli dashboard zdolny do wyświetlania większości wybranych KPI nie jest dostępny - zwykle
wymaga wysoko zintegrowanego systemu - wówczas KPI można wyciągnąć z narzędzi
monitorujących i dashboardów każdego miesiąca. Zapewni to zrzut historycznych wyników,
który zidentyfikuje sezonowe trendy i rozwiązywanie problemów, jeśli KPI odbiegają od
normalnych zakresów.

2.2.7.2 Wzloty i upadki
KPI są również przydatne do sprawdzania normalnych cyklów. Przykładowo, jeśli liczba
klientów nagle się zmienia, warto przyjrzeć się działalności w social media lub skierować KPI w
celu identyfikacji nowych źródeł ruchu. Być może liczba osób "mówiących o tym" na
Facebooku wzrosła, bo ktoś rozmawia o nowym produkcie. Podobnie jeśli marża brutto staje
się dużo niższa, może to oznaczać że więcej klientów korzysta z bezpłatnej wysyłki. W skrócie,
te narzędzia powinny być wykorzystywane każdego dnia.
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