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1. Wprowadzenie
1.1. Cel ankiety sprzedawcy PECOS4SMEs
Ankieta sprzedawcy PECOS4SMEs przyczynia się do procesu identyfikacyjnego, który będzie
zaprojektowany i utworzony. Celem bieżącego dokumentu jest:


Zilustrować pytania jakie mają być zawarte w sondażu internetowym, który jest
adresowany do sprzedawców



Zebrać poglądy sprzedawców dotyczące handlu internetowego

Ankieta będzie udostępniona również przez Survey Monkey i będzie osiągalna przez stronę
internetową projektu. Sondaż będzie również rozpowszechniany za pomocą e-maila do listy
kontaktowej projektu składającej się z tych ludzi, którzy zapisali się, aby otrzymywać biuletyn
przez stronę internetową projektu. Wspólnicy także będą wykorzystywać w ich krajach izby
handlowe w celu rozpowszechniania tej ankiety ich członkom. EBN również odegra kluczową
rolę w rozprowadzaniu kwestionariusza.

1.2. Zakres projektu
Projekt PECOS4SMEs rozwinie nowatorski system szkoleniowy niosący nowe rodzaje
organizacji i wiedzy o technologiach i trendach handlu internetowego oraz skoncentrowanych
na przekształcaniu internetowych nowości w odpowiednie narzędzia dla SMEs w celu zmiany
sprzedaży i marketingowych strategii. Metoda szkolenia SMEs jest oparta na ich sytuacji
(sektorze, zdolności finansowej,
wykształceniu, położeniu geograficznym, obecnej
infrastrukturze, itd.) Po ukończeniu szkolenia SMEs mają być w stanie zainteresować obcych
konsumentów przez skuteczne wprowadzanie strategii handlu internetowego przeznaczonych
w szczególności dla nich.

1.3. Cele projektu
Szczególnym celem zaproponowanego projektu jest rozwój handlu internetowego
nastawionego treściowo, dostarczonego przez system szkoleniowy mający na celu wyłącznie
SMEs i wywodzące się potrzeby (np. strony internetowe bardziej przyjazne obcym
konsumentom, zlecenie badania procesu zmian marki lub kategorii produktu, zrozumiałe
sprawozdanie i wzajemne zasady, itp.) w odniesieniu do skutecznego wykorzystania Internetu
jako kanału handlowego. Obejmuje to zmiany sprzedaży i strategii marketingowych oraz
nowych rodzaje organizacji, a także wiedzę o technologiach handlu internetowego w przyszłym
świecie zdominowanym przez wszechobecny Internet.
PECOS4SMEs ma na celu wesprzeć europejskie SMEs, aby:
 Podwyższyć świadomość i zainteresowanie o przekraczaniu granic handlu internetowego
 Dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z płatnością przez Internet
 Uzyskać dodatkowe informacje na temat użycia Internetu jako drogi dochodu
 Przeanalizować znajomość rozwoju w SME i rozważyć strategiczne perspektywy tej
znajomości w kontekście strategii prowadzenia działalności gospodarczej
 Wprowadzić handel internetowy w planowanie biznesu i strategie innowacyjne
 Uzyskać zapisane strategie, tak, aby nie były tylko pomysłami, lecz czynnym wyborem,
który może być przekazywany i zrozumiany przez SMEs
 Otrzymać strategie przyłączone do praktycznych procedur, które mogą być ciągle
aktualizowane
 Być świadomym europejskiego przekraczania granic ustawodawstwa handlu i świadczeń
praw konsumenta
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Dodatkowym celem projektu jest ułatwienie tych zadań i zmniejszenie kosztów dla firm,
szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs), aby prowadzić interesy za granicą
i umożliwić konsumentom zbieranie pełnych korzyści z wspólnego rynku. Cel ten jest
dopasowywany do strategii Europa 2020- wprowadzonej dnia 3 Marca 2010 roku (IP/10/225),
której komisja ciągle stawia czoło zatorom na wspólnym rynku, aby doprowadzić do ożywienia
gospodarczego.

1.4. Ankieta sprzedawcy
Kraj:
Płed:

Mężczyzna

Kobieta

Przedział wiekowy grupy:
 20-35 lat
 36-50 lat
 51-65 lat
 >65 lat
Który z poniższych przemysłów najlepiej opisuje Twoją działalnośd gospodarczą?









Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Produkcja przemysłowa
Zaopatrzenie energii elektrycznej, gazu, pary i klimatyzacji
Sprzedaż hurtowa i detaliczna; naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli
Zakwaterowanie i usługi żywnościowe
Obsługa nieruchomości
Sztuka, rozrywka i rekreacja
Działalności domowników jako pracodawców; niezróżnicowane dobra i usługi prowadzenie gospodarstw na własny użytek
 Inne

powodujące

………………………………………………………………….

1. Czy sprzedajesz produkty klientom zagranicznym?






Tak - przeciętnie przynajmniej raz w roku
Tak - przeciętnie przynajmniej raz w miesiącu
Tak - przeciętnie przynajmniej raz w tygodniu
Tak - przeciętnie więcej niż raz w tygodniu
Nie

2. Czy sprzedajesz usługi klientom zagranicznym?
 Tak - przynajmniej raz w roku
 Tak - średnio przynajmniej raz w miesiącu
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 Tak - średnio przynajmniej raz w tygodniu
 Tak - średnio więcej niż raz w tygodniu
 Nie <Jeśli „Nie” przejdź do pytania 5>
3. Jakie masz problemy związane ze sprzedażą transgraniczną?
 Obawa o prywatnośd
 Pewnośd siebie jako klient/sprzedawca
 Koszty płatności kartą kredytową za usługi (PayPal- usługa płatnicza umożliwiająca
płatności przez Internet, przelew bankowy, karty kredytowe)
 Niepokój o kursy walutowe, gdy sprzedaż jest w innej walucie
 Lęk przed staniem się ofiarą oszustw i naciągaczy
 Brak zaufania podczas zakupów internetowych (np. niezabezpieczone płatności)
 Umiejętności informatyczne (jeśli „Tak", przejdź do pytania 4)
 Nieznane usługi płatnicze
 Kwestie dystrybucyjne
 Prawo międzynarodowe
 Brak doświadczenia z innymi kulturami
 Niepewnośd, czy istnieje zapotrzebowanie
 Kłopot z budowaniem nazwy firmowej od zera
 Inne

4. Jeśli zaznaczyłeś umiejętności informatyczne jako potencjalny problem, wskaż swoje słabości lub
to, co przyniosłoby Ci korzyści.
Poprawa umiejętności umożliwiłaby Ci rozwinięcie handlu internetowego
Umiejętności podstawowe
Inteligencja internetowego konsumenta
Serwisy społecznościowe
Bezpieczeostwo komputera/sieci
Technologie mobilne

0…5
0…5
0…5
0…5
0…5
0…5

5. Czy prowadzisz sprzedaż przez Internet?
Tak
Nie <Jeśli „Nie”, przejdź do pytania 17>
6. W których z poniższych paostw Unii Europejskiej prowadziłeś handel w ciągu ostatnich 3 lat i jaki
procent sprzedaży uważasz za krajowy, a jaki za eksportowany?
Belgia
Włochy
Wielka Brytania

Cypr
Holandia
Inne (wskaż jakie)

Grecja
Polska
…………………………………..
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7. Obecny poziom zakresu handlu internetowego w SMEs jako procentowego obrotu w firmie.
(Proszę wskazad wszystkie, które Ciebie dotyczą)
Sprzedaż krajowa






<10%
11-30%
31-50%
51-75%
>75%

Sprzedaż zagraniczna






<10%
11-30%
31-50%
51-75%
>75%

8.1. Na jakim poziomie prowadzisz handel internetowy?
 W pełni zautomatyzowany system zamówieo on-line
 Okolicznościowe zakupy za pośrednictwem zleceo mailowych
 Prośby/ zapytania telefoniczne

8.2. Czy wykorzystujesz własny system handlu internetowego czy zlecony (outsourced) innej firmie?
 Własny
 Zlecony innej firmie
8.3. Wskaż poziom własnej pewności wprowadzając produkty usługi/produkty do sieci przez:
<0: niepewny – 5: bardzo pewny siebie>:
Podstawowa prezentacja (poszukiwania, filtry, kolejności sortowania, promocje)
0…5
Wymagania dotyczące danych (zarządzanie informacjami produktu, symbolika, cechy, meta dane) 0…5
Strategie promocyjne
0…5
Integracja z tradycyjną działalnością promocyjną
0…5

8.4. Które z poniższych koncepcji handlu internetowego są Ci znane?












Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (SEO)
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych
Kampania reklamowa typu pay-per-click
Wynajmowanie gotowego sklepu internetowego
Narzędzia do budowy strony
Szablony e-commerce
Oprogramowanie e-commerce typu open-source
Personalizacja (dostosowanie wg upodobao użytkownika i historii jego aktywności na stronie)
Użytecznośd strony internetowej
Współczynnik konwersji
Reklamy w wyszukiwarkach internetowych
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Lokalny handel internetowy (Groupon)
Modelowanie zachowao użytkownika
Modelowanie danych
Spersonalizowane systemy rekomendacji

8.5. Czy wiesz jak promowad swoje produkty lub usługi za pośrednictwem SEO i/lub PPC?
 Tak
 Nie

8.6. Czy jesteś świadomy używania Cookies do personalizacji strony?
 Tak
 Nie
8.7. Czy stosujesz metryki lub wskaźniki wyników, aby ocenid efekty sprzedaży?
 Tak
 Nie

8.8. Proszę wskazad na jakim poziomie rozumiesz poniższe zdania <0: nie rozumiem - 5: bardzo dobrze
rozumiem>:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Kluczowe zasady, które zachęcają klientów do kupna
0…5
Kluczowe zasady przekonywania do przeszukiwania, surfowania i przeglądania
0…5
Kluczowe zasady dotyczące budowy stron z produktami
0…5
Podstawowe zasady użyteczności i techniki perswazji dotyczące tworzenia intuicyjnego i możliwie
łatwego w obsłudze procesu zakupowego
0…5
Jak można poprawid wzornictwo i działanie systemu koszyka zakupowego aby zwiększyd ilośd
użytkowników decydujących się na zakup
0…5

8.9. Czy posiadasz zdefiniowane polityki sprzedaży i zwrotów?
 Tak
 Nie

8.10. Jakie są dla Ciebie bariery w rozwoju handlu internetowego?






Ograniczenia finansowe
Światowa lub europejska niepewnośd na rynku
Specjalizacja na rynku towarów i usług
Brak umiejętności/ wiedzy
Inne
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8.11. Skąd czerpiesz informacje dotyczące eksportu/sprzedaży?








Towarzystwa handlowe
Urzędy samorządowe
Krajowe biura inwestycyjne rządu
Nieformalnie, na własną rękę (np. znajomi, itp.)
Strony internetowe
Firmy konsultingowe
Inne (proszę określid jakie)

8.12. Czy język stanowi dla Ciebie barierę do prowadzenia handlu internetowego za granicą?
 Tak
 Nie
 Czasami
Proszę opisad jak pokonujesz tego typu trudności

9. W których z poniżej wymienionych krajów europejskich zakupiłeś produkty/ usługi w ciągu
ostatnich 3 lat?
Belgia
Włochy
Wielka Brytania

Cypr
Holandia
Inne (wskaż jakie)

Grecja
Polska
…………………….

10. Które z poniższych funkcji uważasz za ważne podczas sprzedaży Twoich produktów/usług przez
Internet? <0: nieważne - 5: bardzo ważne>
Bezpieczne metody płatności poprzez zaufane jednostki

0…5

Metody dostarczania oraz ich koszty

0…5

śledzenie zamówieo

0…5

Potencjalny udział na rynku

0…5

Konkurencja

0…5

Inne (jakie)
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11. Które z poniższych środków komunikacji uważasz za istotne podczas wymiany informacji
z zagranicznym klientem? <0: nieważne - 5: bardzo ważne>
Rozmowa na czacie

0…5

Telefon (zwykły numer)

0…5

Telefon (numer bezpłatny)

0…5

Telefon (oddzwonienie)

0…5

E-mail

0…5

Formularz kontaktowy

0…5

Skype

0…5

Inne (jakie)

12. Które z elementów projektu strony internetowej postrzegasz jako znaczące?
<0:nieważne - 5: bardzo ważne>
Profesjonalny wygląd

0…5

Pieczęd wiarygodności – Site Seal (oznaczające, że transakcje przeprowadzane są bezpiecznie)

0…5

Programy lojalnościowe

0…5

Informacje o wyprzedażach

0…5

Biuletyn

0…5

Forum dyskusyjne

0…5

Obecnośd mediów społecznościowych

0…5

Jasna i szybka nawigacja (np. sprzedaż za pomocą jednego kliknięcia)

0…5

Ocena klienta dotycząca zakupionych produktów

0…5

Różnorodnośd metod płatności (debet, karty kredytowe, przelewy)

0…5

Inne (jakie)
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13. Cz
y korzystałeś z aplikacji o rozszerzonej rzeczywistości (połączonej prawdziwym i wirtualnym
światem), takiej jak np. Wikitude?
 Tak
 Nie
13.1. Jeśli odpowiedziałeś w
przydatne?

poprzednim pytaniu Tak, czy korzystanie z tej aplikacji

było

 Tak
 Nie

Następujące pytania próbują określid jak produkt/y lub usługa/usługi firmy spełniają oczekiwania
klientów.
Dlaczego klienci wybiorą prowadzenie interesów z Twoją, a nie inną firmą?
Co twoja firma będzie w stanie zapewnid, czego nie zagwarantuje inna ?

14. Czy zgadzasz się, że poniższe zadania tworzą pełną sukcesu, wartościową propozycję handlu
internetowego, zachęcającą klienta do robienia zakupu u Ciebie? <0: nie zgadzam się - 5: zgadzam się
całkowicie >
Personalizacja i dostosowanie do potrzeb klienta

0…5

Minimalizacja wyszukiwania produktów, koszty płynności cen

0…5

Ułatwienie prowadzenia transakcji poprzez zarządzanie dostawą produktów

0…5

15. Które z poniżej wymienionych kluczowych czynników uważasz za istotne przy wyborze rozwiązania
systemu e-commerce? (0: najmniej ważne- 10 najważniejsze)
Funkcjonalnośd

0…10

Wsparcie dla różnych modeli biznesowych

0…10

Narzędzia modelowania procesu biznesowego

0…10

Graficzne zarządzanie stroną i raportowanie

0…10

Wydajnośd i skalowalnośd

0…10

Zdolnośd przyłączeniowa do istniejących systemów biznesowych

0…10

Zgodnośd ze standardami

0…10

Możliwości wielokulturowe i globalizacyjne

0…10

Obsługa lokalnych podatków i zasady wysyłki

0…10
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16. Czy dobrze rozumiesz różne czynniki, które wpływają na szybkośd działania, pojemnośd i
skalowalnośd Twojej strony?
 Tak
 Nie

17. Biorąc pod uwagę wszystkie Twoje odpowiedzi, jakie informacje lub wsparcie byłoby najlepsze dla
Twojej firmy, aby krajowy handel przez Internet stał się bardziej proaktywny?
 Więcej informacji pomagających osiągnąd sukces w prowadzeniu handlu internetowego
 Wiedza o rynku
 Sprzedaż detaliczna/zaufanie sprzedawcy
 Pomoc gospodarcza
 Inne (wskaż jakie)

18. Biorąc pod uwagę wszystkie Twoje odpowiedzi, jakie informacje lub wsparcie byłoby najlepsze dla
Twojej firmy, aby zagraniczny handel przez Internet stał się bardziej proaktywny?
 Więcej informacji pomagających osiągnąd sukces w prowadzeniu handlu internetowego
 Wiedza o rynku
 Sprzedaż detaliczna/zaufanie sprzedawcy
 Pomoc gospodarcza
 Inne (wskaż jakie)

19. Czy byłbyś zainteresowany, jeśli ten projekt zorganizowałby kurs lub mógłby przekazad Ci więcej
informacji, aby poszerzyd Twoją wiedzę/umiejętności ?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
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20. Ile godzin byłbyś w stanie poświęcid na naukę?





10-20 godzin
21-40 godzin
40 godzin
Nie wiem

21. Czy byłbyś zainteresowany wynikami tego projektu?
 Tak
 Nie
 Nie wiem

Komentarz

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Zachęcamy do zgłaszania uwag i sugestii. W celu
uzyskania dodatkowych informacji wyślij maila na adres info@pecos4smes.eu lub odwiedź stronę
www.pecos4smes.eu.
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