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wstęp

E-commerce sukcesywnie zmienia branżę mody.
Wirtualny klient już nie tylko chce mieć dostęp do
ulubionej marki modowej 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu, ale jeszcze oczekuje obsługi tak dobrej,
jaką oferują rynkowi liderzy – Amazon czy Zalando.
McKinsey & Company prognozuje, że do 2018 roku
globalna sprzedaż marek luksusowych dla kobiet
będzie warta 12 miliardów dolarów i będzie stanowić 17 proc. rynku.
LMVH, koncern modowy z takimi markami jak
Louis Vuitton, Dior czy Nicholas Kirkwood w portfolio już węszy biznes i chce z pomocą swoich silnych marek stworzyć konkurencję dla Net-a-Porter.
Serwisu, który 2,9 milionów klientów odwiedza 29
milionów raza miesięcznie.
Sygnałem pierwszych zmian jest otwarcie się na online marki Céline. Ta na kilka dni przed paryskim
tygodniem mody zakłada profil na Instagramie.
„W KOŃCU”, krzyczą nagłówki największych modowych serwisów, nawrócił się jeden z ostatnich
wirtualnych banitów. Jeśli bastion Céline poległ
oznacza to, że jesteśmy u progu walki o e-klienta,
o której nam się jeszcze nie śniło.

Olka Kaźmierczak
— CEO Fashion PR Talks
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5 e-commerce’ów,
które zmieniły
sposób, w jaki
kupujemy

Katarzyna Kwiecień

– prowadząca pierwszy polski blog o brandingu mody Fashion Branding, którego misją jest
nadawanie znaczenia modzie. Specjalistka ds. marketingu w Domodi.pl, wiodącej firmie
w kategorii fashion marketplace w Polsce, gdzie zajmuje się wizerunkiem i contentem.
Buduje strategie komunikacji i tworzy treści copywriterskie dla agencji reklamowych.
Autorka kilkudziesięciu eksperckich artykułów o modzie i kreowaniu marek.

→
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Jeszcze 10 lat temu liczba e-sklepów
w Polsce nie przekraczała 3 tys., tymczasem
według raportu Bisnode tylko w 2016 r. zarejestrowano ich 7,5 tys. Rynek jest coraz
bardziej konkurencyjny, a walkę o klienta
wygrają najlepsi. Nie wystarczy już być silną marką w retailu. Trzeba zbudować silną
pozycję w świecie digital. W jaki sposób robią to najlepsi i jak kształtują nasze procesy
zakupowe?
Amerykański sposób na e-commerce: Amazon
Analizę modowej branży e-commerce warto
zacząć od sięgnięcia do prekursora tego biznesu, Amazona. Misją firmy powstałej w latach 90., w jednym z amerykańskich garaży
jest „bycie najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie, zbudowanie miejsca,
w którym ludzie mogą odkryć wszystko, co
jest dostępne online”. Na sukces Jeffa Bezosa
złożyło się kilka czynników. Silny serwis budowano w oparciu o zorientowanie na potrzeby klienta i jego doświadczenia, innowację
oraz optymalizację kosztów. Jak wykorzystano
insighty?
1. Zaufanie zwiększono dzięki umożliwieniu
użytkownikom opcji wystawienia recenzji. To była rewolucja.
2. Wzrost sprzedaży zanotowano przez zautomatyzowaną rekomendację produktów
mogących się spodobać danemu klientowi, tym samym zwiększając wartość koszyka zakupowego.
3. Uproszczenie procesu składania zamówienia uzyskano dzięki one-click ordering, opatentowanej formie zamawiania
za jednym kliknięciem.
4. Zwiększającą się przez koszty wysyłki
kwotę zamówienia i kilkudniowy czas
oczekiwania na przesyłkę wyeliminowano dzięki Amazon Prime, usłudze lojalnościowej, w ramach której za opłatą abonamentową zyskuje się całoroczną darmową
dostawę na następny dzień.
Na temat Amazona można by napisać osobny
artykuł. Na koniec warto odnotować, że mimo

wielu sukcesów i Jeffowi Bezosowi zdarzały
się wpadki: porażki serwisu aukcyjnego wzorowanego na Ebay czy A9, poprzednika Google Street View. Następny ruch zmieniający
sposób kupowania, to bezobsługowe sklepy
Amazon Go. Dzięki tej rewolucji klienci będą
mogli ominąć to, czego najbardziej nie lubią,
czyli kolejki.
Chińska potęga: Alibaba
Obok Amazona, drugim największym sprzedawcą detalicznym jest Alibaba. Kluczowym
serwisem firmy jest Taobao, odpowiednik
Ebay. Z kolei AliExpress łączy Chiny z resztą
świata. Według danych Gemiusa, ten portal
jest na 7 miejscu najbardziej popularnych
sklepów online w naszym kraju. Miesięcznie
odwiedza go ponad 1,5 mln Polaków!
Chińczycy są twórcami akcji zakupowej elektryzującej ludzi na całym świecie. Zamiast
konkurować o klienta podczas standardowych wyprzedaży i okazji świątecznych,
twórcy Alibaby zapoczątkowali Dzień Singla.
W dniu, w którym spotykają się jedynki
w dacie, czyli 11.11. odbywa się święto zakupów dla osób samotnych. Korzystają z niego
nie tylko single! W ubiegłym roku, w ciągu
jednego dnia, Alibaba zanotowała przychody
w wysokości 18 miliardów dolarów. A 80
proc. transakcji pochodziło z urządzeń mobilnych. Polskie akcje rabatowe zazwyczaj
skupiają się na zniżkach i są silnie związane
z działaniami w galeriach handlowych, natomiast chiński Dzień Singla nie tylko zbudował społeczność, ale też zainspirował inne
serwisy e-commerce do uczestniczenia
w tym wydarzeniu i sprzedażowym wykorzystaniu silnej marki „11.11.”
E-commerce dla luksusu
i mistrz contentu: Net-a-Porter
Czy modę luksusową można sprzedawać
przez internet? Net-a-Porter pokazuje, że zbudowanie imperium z ponad 2,9 mln klientów
o wysokim poziomie wydatków i 29 milionami unikalnych wizyt miesięcznie jest feno-
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menem, który wielu chce naśladować. Mając
doświadczenie redakcyjne zdobyte w „Women’s Wear Daily” i „Tatler”, więc znając potrzeby klientów i perspektywę marek, Natalie
Massenet otworzyła sklep online z ekskluzywnymi ubraniami i dodatkami. Na sukces
Net-a-porter składa się kilka faktów:
1. Idealny timing: w 2000 r. rozpoczęła się
ekspansja e-commerce,
2. Zrozumienie oczekiwań i problemów marek,
3. Skupienie się na odbiorcy, chęć dostarczenia wysokiej jakości treści,
4. Jednym z najważniejszych problemów
Massenet był brak zaufania ze strony projektantów i domów mody do sprzedaży
w wirtualnym świecie. Nie potrafili wyobrazić sobie wirtualnego procesu zakupowego. Dlatego Net-a-porter wspiera ich
też w tworzeniu i administrowaniu stron
internetowych i e-sklepów.
Ogromnym sukcesem było także wprowadzenie na rynek czasopisma „Porter Magazine”. Dzięki opracowanej strategii content
marketingu wzmocniono sprzedaż. 88 proc.
klientów Net-a-porter zadeklarowało, że prasa modowa jest najbardziej preferowanym
przez nich medium, ale liczba reklam utrudniających dostęp do edytoriali jest porażająca.
Dzięki tej obserwacji zaprojektowano magazyn, w którym treści i sesje zdjęciowe zajmują minimum 65 proc. powierzchni. Wysokiej
jakości content w wydaniu Net-a-porter
przekłada się na wyniki finansowe. A te są
świetne! 85 proc. klientów prenumerujących
„Porter” zaczęło wydawać 125 proc. więcej,
zwiększając swoją obecność w serwisie o 25
proc. Liczby mówią za siebie. A Net-a-porter
pokazuje, że wysokiej jakości content marketing wzmacnia sprzedaż.
Promocja serwisu e-commerce
i darmowe zwroty: Zalando
Czy pieniądze wydane na promocję mogą się
zwrócić? Zalando jest tego wzorowym przykładem. 600 mln euro wydanych na reklamę
online i tv przyniosło marce rozpoznawal-

ność (brand awarness) na poziomie 95 proc.
W ubiegłym roku firma osiągnęła przychód
w wysokości 3,6 mld euro.
Liczby robią wrażenie, ale sama reklama to
nie wszystko, jeśli chce się przyciągnąć lojalnych klientów. Zalando oferuje 100-dniowy
okres bezpłatnego zwrotu produktów, który
odpowiada na najpoważniejsze pytania konsumenta związane z zakupami online:
1. Co się stanie, jeśli ubranie lub buty będą
mieć zły rozmiar?
2. A jeśli zdjęcie przekłamuje kolory?
3. Jaka faktycznie jest jakość wykonania?
4. Jakie są koszty zwrotu (łącznie z poświęconym czasem) produktu?
Darmowy zwrot w ciągu 100 dni i kurier,
który przyjedzie pod drzwi, aby odebrać
paczkę, to coś, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa klientów i ułatwia podjęcie
decyzji o zakupie.
Polski rynek e-commerce
Polski rynek e-commerce, mimo, że dopiero
się rozwija, jest dość złożony. Do jego prekursorów należy Allegro. Serwis aukcyjny założony w 1999 r. początkowo miał być przeznaczony dla hobbystów, ale z biegiem lat stał się
też platformą, w której doskonale odnalazły
się sklepy internetowe z wielu branż. Dzięki
temu polscy przedsiębiorcy mogli też sprzedawać swoje produkty w internecie, nie posiadając własnego e-sklepu. Byli pierwsi,
więc wdrożyli wiele rozwiązań kształtujących sposób robienia zakupów online w Polsce, m. in. wprowadzili sprzedaż ratalną online, bez konieczności wychodzenia z domu
i dopełniania formalności w banku.
Innym rozwiązaniem na polskim rynku
e-commerce, ale dedykowanym wyłącznie
modzie jest Domodi.pl. Na czym polega
wprowadzona przez nich zmiana? W jednym
miejscu w internecie można zobaczyć oferty
setek e-sklepów i znanych marek. Zamiast
przeszukiwać osobno każdy z nich, użytkownik wchodzi na jedną stronę i wybiera intere-
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sującą go kategorię, np. czerwone sukienki,
a wyświetlają mu się propozycje z wszystkich dostępnych na platformie sklepów. Serwis Domodi.pl jest w Grupie Wirtualna Polska, a w 2015 roku włączył w struktury
zajmującą drugie miejsce platformę typu fashion marketplace w Polsce, Allani.pl.
Na rynku projektantów i tzw. mody niezależnej, prekursorem sprzedaży internetowej jest,
powstały 11 lat temu, serwis Pakamera. Dziś
w jego ofercie znajduje się ok. miliona produktów. Z kolei Showroom.pl dzięki wsparciu inwestora, Burda International, wyniósł
biznes z młodą polską modą na skalę masową
i poziom międzynarodowy. Tego typu platformy sprawiły, że ubrania i dodatki od rękodzielników oraz niezależnych twórców z niszy trafiły do szerokiego grona odbiorców.
Szacuje się, że do 2020 roku e-commerce będzie stanowił 10 proc. wartości handlu detalicznego. Bisnode wylicza w swoim raporcie,
że wartość tego rynku w Polsce wynosi nawet 40 mld złotych. Zamiast czekać na rozwój wydarzeń, warto już teraz przyjrzeć się
zmianom na przestrzeni ostatnich 10 lat
i przygotować się na intensywną ekspansję
m-commerce, rozwój aplikacji mobilnych czy
projektowanie kompletnego procesu zakupowego przez urządzenia: komputer, smartfon
i tablet. Nowe technologie zaskakują nas każdego dnia, jutro możemy obudzić się w zupełnie innej, wirtualnej rzeczywistości.
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Patrzenie w przyszłość
zawsze się opłaca
Trendy SS 2018 – analiza i implementacja,
7 i 8 kwietnia 2017 r., Warszawa
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5 kluczowych
zasad prowadzenia
marketingu
internetowego
dla e-commerce

Marta Klimowicz

– doświadczona menadżerka, specjalizująca się w marketingu internetowym, doktorka
socjologii. Od ponad 10 lat działa w branży internetowej, z powodzeniem wprowadzając na
polski rynek międzynarodowe start-upy (Vinted, Zomato) oraz wspierając swoim
doświadczeniem w marketingu B2B branżę technologiczną. Swoją wiedzą dzieli się na blogu.

→
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Prowadzisz sklep internetowy? To znaczy, że prowadzisz też działania marketingowe – nawet, jeśli jeszcze o tym nie wiesz. Twoje logo,
sposób prezentowania produktów, komunikacja z klientkami i obsługa ich zamówień to także działania marketingowe. Sprawdź, jak
prowadzić je efektywnie, również wtedy, gdy nie masz do dyspozycji dużego budżetu ani bogatego doświadczenia.

#1

Włącz analitykę dla swojego e-commerce’u
Bez względu na to, jakie będziesz prowadzić działania promocyjne, koniecznie zacznij od ustawienia analityk na stronie. Tylko
dzięki temu będziesz w stanie ocenić, czy to, co robisz, faktycznie
przekłada się na sprzedaż. To najważniejsza dla Ciebie informacja – czy osoby, które wchodzą na stronę Twojego sklepu dokonują w nim zakupu (w slangu marketingowym powiedzielibyśmy: konwertują).
Najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z Google Analytics. To bezpłatne narzędzie jest standardem na rynku, a jego instalacja nie wymaga umiejętności technicznych. Załóż konto i zainstaluj kod w swoim sklepie. Poszukaj instrukcji dotyczącej
instalacji Google Analytics na platformie, na której prowadzisz
swój sklep lub poproś o to osobę zajmującą się w nim kwestiami
technicznymi.
Po zalogowaniu się na swoje konto Google Analytics wybierz
opcję „Administracja” („Admin”) i następnie w panelu „Widok”
(„Wiev”) uruchom opcję „Ustawienia e-commerce”.

Widok panelu administracyjnego Google Analytics

Prawidłowa aktywacja tej usługi pozwoli Ci na bieżące obserwowanie transakcji w Twoim sklepie i analizę najskuteczniejszych
działań marketingowych.
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Nie warto zaczynać żadnych działań promocyjnych, dopóki nie
upewnisz się, że faktycznie będziesz w stanie zmierzyć ich skuteczność. Bez tego ryzykujesz wydanie pieniędzy na nieefektywne działania.
zbierać listę mailingową jak najszybciej
#2 Zacznij
Newsletter to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi w marketingu sklepów internetowych. Osoby zostawiające na Twojej
stronie adres mailowy, chcą otrzymywać od Ciebie wartościowe
i ciekawe dla siebie informacje. Dobrowolnie zostawiły Ci kontakt do siebie – nie rezygnuj więc z tej możliwości.
Według badań newsletter w e-commerce stanowi drugi najważniejszy kanał sprzedaży, zaraz za wyszukiwaniem. Nie rezygnuj z tej opcji.
Zbieraj newsletter od pierwszego dnia działalności Twojego sklepu. Możesz zaoferować rabat lub zniżkę na wybrane produkty
w zamian za pozostawienie adresu e-mail, to dosyć powszechna
praktyka, korzystają z niej tacy giganci jak Zalando, jak i mniejsze,
rodzime marki.

Zniżka za zapisanie się na newsletter Zalando

Regularne wysyłanie mailingów to jedno z najbardziej efektywnych działań, jakie możesz przeprowadzić, aby zwiększyć sprzedaż – do tego nie wydając na to ani złotówki. Wystarczy, że skorzystasz z najbardziej popularnego rozwiązania – MailChimp
pozwala na darmową wysyłkę mailingu do 2 tysięcy subskrybentów. To nie jedyna jego zaleta. Korzystając z MailChimpa masz
dostęp do wielu szablonów przykładowych newsletterów. Co więcej, sam kreator mailingu jest zaprojektowany w bardzo intuicyjny sposób, nie powinno Ci to więc przysporzyć problemów, nawet jeśli robisz to pierwszy raz w życiu.
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Regularna wysyłka newslettera to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z potencjalnymi klientkami, nie tylko poprzez informowanie ich o obniżkach w sklepie, ale też poprzez pokazanie im osobowości Twojej marki.
Nie bój się eksperymentować z treściami newslettera, nie próbuj
koniecznie kopiować Twojej konkurencji, skup się raczej na tym,
co wyróżnia Ciebie i Twoje produkty. Jaka stoi za nimi historia?
Do kogo chcesz trafić?
Pamiętaj, że Twój newsletter trafi do skrzynki mailowej. To dosyć
osobiste doświadczenie. Nie bój się ryzykować i stawiać na własny, unikatowy styl.
Bardzo dobrze robi to marka Thinx, produkująca bieliznę dla kobiet. Ich newslettery nie są czysto sprzedażowe, bardzo często zawierają ich przemyślenia na bieżące tematy społeczno-kulturowe,
związane z kobiecością. Poruszają je w bardzo charakterystyczny
dla siebie sposób, nie pozwalający na pomylenie ich newsletterów
z wiadomościami od jakiejkolwiek innej marki.
Jeśli chcesz przeczytać więcej o rodzajach mailingów, szczegółowe informacje znajdziesz we wpisie na blogu BigCommerce.
o swoich produktach jak najwięcej
#3 Mów
Kupowanie przez internet, choć coraz popularniejsze, nadal dla
wielu osób wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Brak możliwości
dokładnego obejrzenia produktu czy przymierzenia go przed zakupem stanowi ciągle sporą barierę. Dlatego, aby ułatwić podjęcie
decyzję o zakupie, koniecznie warto zadbać o jak najdokładniejsze opisy sprzedawanych produktów.
Same podstawowe informacje dotyczące kategorii produktu i materiałów, z których został wykonany, to stanowczo za mało. Zadbaj o to, aby osoba, która ogląda Twój e-commerce, mogła nie
tylko zapoznać się z profesjonalnymi zdjęciami oferowanych
przez Ciebie produktów, ale też, aby mogła przeczytać więcej
na ich temat.
Opisy produktów to bardzo dobre miejsce, aby ponownie pokazać charakter Twojej marki. Skup się na tym, jak będzie czuła się
osoba, korzystająca z danego produktu. Jak to wpłynie na jej dzień
czy może nawet życie? W jakim kontekście będzie z niego korzystała? Czego jeszcze będzie w tym samym czasie używała?
W czym jej to pomoże?

15

Pamiętaj, że przy zakupach przez internet Twoja klientka nie
może poradzić się ekspedientki czy zostać przez nią zachęcona
do sięgnięcia po inny produkt. Korzystaj więc z tych narzędzi,
zadbaj o jak najdokładniejsze opisy oraz zdjęcia, pokazujące produkty w różnych ujęciach.
Bogaty opis wesprze również pozycjonowanie (SEO) Twojego
sklepu, zadbaj więc również o to, aby umieścić w nim słowa
kluczowe dla Twojej marki.

Marka Madelle dba o szczegółowy opis swoich produktów

Więcej o dobrych praktykach tworzenia opisów produktów znajdziesz na blogu Shopify.
kto jest Twoją grupą docelową i mów do niej
#4 Zrozum,
Rynek e-commerce w kategorii mody jest bardzo nasycony.
Decydując się na wejście ze swoją marką musisz być świadom, że
rywalizujesz z takimi gigantami jak Zalando czy setkami marek
fast-fashion, mającymi do dyspozycji wielkie budżety marketingowe. Nie oznacza to jednak, że powinieneś kopiować ich działania i przenosić je do swojego sklepu jeden do jednego. Wręcz
przeciwnie.
Fakt, że masz mniejszą markę, może działać na Twoją korzyść.
Duże, rozpoznawalne marki nie mogą sobie pozwolić na niektóre
działania w obawie przed utratą reputacji. Jeśli dopiero zaczynasz
lub zbyt wiele osób nie kojarzy jeszcze Twojej marki masz raczej
mało do stracenia.
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Nie bój się próbować ryzykownych rozwiązań i testować nowych
sposobów komunikacji. Przede wszystkim jednak zadbaj o to, aby
zrozumieć, do kogo faktycznie kierujesz swój produkt i jakie przekazy będą dla tej grupy docelowej najbardziej istotne.
Wiedząc, do kogo chcesz trafić ze swoją marką, będziesz w stanie
nie tylko dobrze wybrać kanały komunikacji, ale też formułować
takie komunikaty, które mają szansę trafić do Twojej grupy docelowej. Nie bój się pokazywać ludzkiej twarzy swojej marki, opowiadać jej unikatowej historii i mówić o niej w osobisty sposób.
To Twoja prawdziwa siła. Coś, co odróżni ją od tysięcy innych
marek.
Bardzo dobrze ten zabieg wykorzystuje Areta Szpura od kilku lat
tworząca markę modową Local Heroes. Marka komunikuje się
w odważny, często kontrowersyjny sposób, nie bojąc się poruszać
tematów bliskich jej grupie docelowej.

Marka Local Heroes stawia w swojej komunikacji na różne oblicza „dziewczęcości”

Jednym z ostatnich głośniejszych działań Local Heroes była publikacja kalendarza pokazującego różne oblicza kobiecości, a zatytułowanego „Miss World Calendar”. Na stronach kalendarza znana
fotografka Zuza Krajewska przedstawia różne odsłony kobiecości,
dalekie od wyfotoszopowanych ideałów z kolorowych magazynów. Publikacja odbiła się szerokim echem w mediach, wywołując dyskusję na temat oblicz kobiecości i rozumienia pojęć „piękno” czy „girl power”.
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Zastanów się, o czym mówi Twoja marka, jaką historię opowiada
i komu. Twoja osobowość i wartości stojące za Twoją markę czynią ją prawdziwie unikatową.
Jeśli chcesz zainspirować się przykładami z innych e-commerce’ów, na blogu Ometria znajdziesz 10 przykładów świetnego storytellingu.
odpowiednie kanały komunikacji
#5 Wybierz
Wraz ze znajomością swojej grupy docelowej, będziesz w stanie określić, jakimi kanałami można do niej dotrzeć. Nie musisz
decydować się na obecność na Instagramie, YouTube, Snapchacie
i Facebooku tylko dlatego, że wszyscy tak robią.
Zastanów się i poszukaj badań, które podpowiedzą Ci, z jakich
mediów najczęściej korzystają osoby, do których chcesz trafić.
Może jest to przede wszystkim Pinterest? Tak będzie np. w przy-
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padku panien młodych czy osób interesujących się wyposażeniem wnętrz. A może są to osoby, które stale śledzą ulubione blogi i próbę zainteresowania ich swoimi produktami najlepiej
będzie rozpocząć od współpracy z influencerami?
Ponownie – nie korzystaj z gotowych rozwiązań. Nikt nie prowadzi marki dokładnie takiej samej jak Twoja, dlatego też rozwiązania, które są skuteczne w przypadku innych firm, niekoniecznie
muszą sprawdzić się dla Ciebie. Nie bój się testować i szukać niekonwencjonalnych sposobów, często mogą być one znacznie tańsze od sprawdzonych i popularnych rozwiązań.

Warto zapamiętać
• Zadbaj o podstawy – porządnie ustawione analityki są niezbędne.
• Twórz listę mailingową – będzie procentowała bardzo długo.
• Znajdź głos swojej marki i konsekwentnie go używaj
– twórz bogate opisy produktów.
• Pamiętaj, do kogo mówisz – nie wystarczy wiedzieć, co i jak chcesz
powiedzieć, kluczowe jest jeszcze zrozumienie, kto jest Twoim odbiorcą.
• Nie bój się eksperymentować – testuj nowe kanały komunikacji, nie
naśladując innych, a szukając swojego głosu.
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Reklamuj się przy drogach,
którymi chadza Twój klient
Google Analytics dla biznesu mody,
4 i 5 maja 2017 r., Warszawa

→
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Jak
sprzedawać
modę w social
media?

Aleksandra Hatala-Stypka

– koordynator marketingu marki Conhpol, założycielka agencji interaktywnej
i konsultingowej PIXELLE, od niedawna head of e-commerce w kolektywie strategicznym
POP UP GRUPA. Specjalizuje się w działaniach e-commerce, social media i e-strategii. Od
wielu lat angażuje się w edukację przedsiębiorców z sektora mikro w zakresie promocji
marki. W tym celu współtworzyła cykl śniadań marketingowych i konferencji wraz
z agencją Eura7 oraz współpracowała z Facebookiem w ramach programu ambasadorskiego
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

→
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Tworzenie
komunikacji
sprzedażowej
w mediach społecznościowych jest jak
przygotowywanie tortu – żeby stały się wizytówką firmy i pomogły osiągnąć narzucony im cel trzeba upiec biszkopt, przygotować masę, zaopatrzyć się w ozdoby
i posiadać odrobinę talentu.

#1

„Zrobiłem wszystko jak w przepisie,
a biszkopt nie wyrósł”
Początek wygląda zwykle tak samo. Młoda
marka odzieżowa postanawia zainwestować
w sklep online. Znajomy znajomego stawia
sklep za 1500 złotych, ktoś po kosztach robi
packshoty i voila – platforma działa! Euforii
nie ma końca, bo przecież wreszcie można zacząć sprzedawać online. Przed oczami dolary
spadające z nieba, a w wynikach sprzedażowych okrągłe zero. Następuje etap rozczarowania i frustracji, a ostatecznie pada często
słyszane przez specjalistów e-commerce
stwierdzenie: „Próbowaliśmy, to nie działa”.

Na szczęście dane ze świata zaprzeczają temu
stwierdzeniu i utwierdzają w przekonaniu, że
online jest równorzędnym, a w niektórych
przypadkach nadrzędnym kanałem sprzedaży. Z badań Gemius dotyczących sytuacji rynku e-commerce w Polsce1 w 2016 roku wynika, że 48 proc. polskich internautów deklaruje
regularne dokonywanie zakupów online. W
tym samym badaniu dowiemy się, że ponad
60 proc. polskich internautów regularnie korzysta z Facebooka, a 31 proc. korzysta z innych mediów społecznościowych niż Facebook. Łatwo zauważyć, że spora część tych grupa
nakłada się na siebie i przenika w codziennej
penetracji Sieci.

#2

„Ten tort na Pintereście wyglądał lepiej…”
Wśród głównych czynników wpływających na dokonanie zakupu w konkretnych
serwisach badacze Gemiusa wymieniają:
przejrzystą i funkcjonalną stronę internetową,
atrakcyjny wygląd strony www oraz ciekawy
fanpage lub blog firmowy. 15 proc. badanych
internautów deklaruje, że kupiłoby produkt,

gdyby natknęli się na ciekawe materiały i rabaty prezentowane na fanpage’u sklepu. Z tych
danych prosta droga do stwierdzenia, że
za dużo można stracić, żeby zwyczajnie zaniedbać obecność marki w mediach społecznościowych. Na szczęście twórcy platform
social media doskonale znają światowe wyniki podobnych badań i przebudowują swoje
serwisy tak, aby nadążały za coraz bardziej
wymagającym klientem.
Media społecznościowe działają sprzedażowo
pod trzema warunkami: marka posiada zadbany backend (doskonały sklep internetowy,
przejrzysty koszyk zakupowy, uzupełnione
opisy, wyraźne zdjęcia oddające jak najwięcej
szczegółów), prowadzi ciekawą komunikację
i jest integralną częścią Biura Obsługi Klienta.
Połączenie tych elementów pozwala na stworzenie skutecznej komunikacji nastawionej
na sprzedaż. Przygotowanie strategii komunikacji dla mediów społecznościowych marki,
która chce więcej sprzedawać w sieci nie jest
prostym zadaniem, a jej twórca musi balansować pomiędzy budowaniem więzi z marką
i tworzeniem w odbiorcach potrzeby posiadania.

#3

„Gdzie kupić najlepsze dodatki?”
Los każdej platformy społecznościowej
zależny jest od jej popularności, zadowolenia
użytkowników oraz napływu reklamodawców. Facebook, Instagram, Pinterest czy
YouTube muszą dbać o swojego klienta, dlatego oferują rozbudowane centra pomocy, mailingi z nowościami czy praktyczne wskazówki w powiadomieniach na profilu. Korzystanie
z tych informacji jest gwarancją bycia na bieżąco ze wszystkimi funkcjonalnościami ułatwiającymi sprzedaż za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Najmocniej rozbudowaną analityką może pochwalić się Facebook. Ta platforma zbiera też
najwięcej informacji o użytkownikach i analizuje na bieżąco ich zachowania dopasowując
do nich swoje rozwiązania reklamowe. Facebook jest pionierem w tworzeniu narzędzi
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sprzedaży, które nie wyglądają jak reklama,
ale działają podprogowo. Przykładem jest najnowsza funkcjonalność pozwalająca na oznaczanie produktów wraz z ceną, krótkim opisem i zdjęciem packshotowym, a nawet
informacją o promocji na zdjęciach publikowanych w komunikacji. Warto przyjrzeć się
najnowszym wpisom na profilu marki YES,
która regularnie i konsekwentnie oznacza
produkty w swoich postach.
Dodanie produktu na zdjęciu w konkretnym
poście powoduje automatycznie przypisanie
go do sekcji „sklep”. To miejsce na profilu marki wyglądające jak karta sklepu internetowego. Dodawanie produktów jest wyjątkowo
proste, wymaga jedynie podania podstawowych informacji o sprzedawanych przedmiotach. Dzięki temu w obrębie jednego profilu
klient może poznać markę, zobaczyć ją w relacji sprzedawca-kupujący oraz zdecydować się
na dokonanie zakupu. Tę przestrzeń bardzo
przejrzyście zorganizowała Orska, której biżuteria prezentuje się doskonale na packshotowych zdjęciach.
Na Instagramie jedyna możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę internetową to
płatny post lub umieszczenie linka w bio. Marki
tworząc kampanię reklamową przez system Facebooka przygotowują osobny content pod Instagrama. Instagram przede wszystkim inspiruje użytkowników, a jego moc sprzedażowa jest
w tej chwili odsunięta w cień. Platforma stworzyła tymczasowe rozwiązanie w postaci reklamy, ale przygotowuje się do udostępnienia funkcjonalności opartej w pewnym stopniu na sekcji
„sklep” znanej z Facebooka.

#4

„Zanim zaczniesz pieczenie”
Oprócz
dedykowanych
rozwiązań
e-commerce budowanych przez platformy social media istnieje nieoficjalna lista dobrych
praktyk, które można wykorzystać we wsparciu sprzedaży bez względu na poziom zaawansowania działań marketingowych.

Wprowadzenie w e-sklepie możliwości zalogowania się za pomocą danych z Facebooka to
sposób na ominięcie najbardziej nielubianego
przez konsumentów etapu kupowania online
– rejestracji. Z badań Mobile Insitute dla Izby
Gospodarki Elektronicznej2 wynika, że 34
proc. badanych konsumentów skorzystało już
tej opcji, a takie zachowanie ma tendencję
wzrostową.
Dodawanie w profilu marki przycisku „kup
teraz” wymaga kilku kliknięć, a może przynieść rzeczywisty wzrost sprzedaży. Prawie
40 proc. użytkowników badanych przez Mobile Institute deklaruje, że już skorzystało z tej
możliwości, a 61 proc. użytkowników social
media przyznaje, że jest to bardzo przydatna
funkcjonalność.
W trakcie planowania komunikacji na profil
marki warto przygotować linki, które będą
publikowane wraz z postami. To najprostsza
i najbardziej intuicyjna możliwość przekier
wania klienta do sklepu internetowego. Warto
dodatkowo zaznaczyć obecność linku w treści posta strzałką lub emotikoną – mimo, że
podświetla się on na niebiesko to łatwo przeoczyć jego obecność w komunikacie.
Ostatnim punktem stałym, który wpływa na
rzeczywiste kupno produktu jest obsługa
klienta. Jeżeli w sklepie internetowym brakuje informacji na temat materiału, długości
wkładki czy wymiarów produktu klient chcący kupić towar potrzebuje odpowiedzi na
swoje pytanie w możliwie najkrótszym czasie. Udzielenie koniecznych informacji skutkuje dokonaniem zamówienia i poczuciem
zaopiekowania ze strony marki.
Przygotowanie kampanii w mediach społecznościowych jest jak tworzenie tortu – wymaga mnóstwa składników, a później intuicji
i umiejętności pozwalających na połączenie
tych elementów w nieskazitelną całość. Mocno kibicuję przedsiębiorcom, którzy sami prowadzą kanały swojej marki i wkładają w te
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działania swoje serce – profile przypominają
wtedy domowe ciasto, które nie wygląda zbyt
pięknie, ale smakuje wyśmienicie. Z przerażeniem obserwuję marki skupiające się jedynie
na wyglądzie, nie oferujące żadnych wartości
dodanych produktu. Ich komunikacja wygląda sztucznie, jak tort, który w rzeczywistości
jest atrapą przykrytą masą marcepanową. Mistrzostwo w tej dziedzinie można osiągnąć
jedynie znajdując kompromis pomiędzy walorami produktu i jego podaniem. Sygnałem,
że udało się go znaleźć będą rosnące słupki
sprzedaży.
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Nie każ klientowi czekać
Sezonowe planowanie kolekcji,
21 kwietnia 2017 r., Warszawa

→
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Jak
prezentować
produkty
online, by
sprzedawać
więcej?
Kasia Wosiek

– od początku swojej kariery w e-commerce związana z platformą showroom.pl, w której
zaczynała przygodę na letnim stażu, by po 4 latach zająć stanowisko managera w centralnej
tkance firmy – dziale Designer Relations. Od podstaw stworzyła „projekt dziecko” czyli
SHOWROOM Kids, wprowadzając zupełnie nowy produkt do polskiej branży dziecięcej,
konsekwentnie wyznaczając mu kierunek i strategię, aby z sukcesem sprostać
oczekiwaniom wymagającemu klientowi, jakim jest rodzic. Dzięki przebytej ścieżce
w platformie będącej liderem na rynku polskiej mody online i bogatemu doświadczeniu,
doskonale zna i rozumie mechanizmy sprzedażowe, które gwarantują sukces lub
dostarczają porażek polskim projektantom – tym dorosłym jak i dziecięcym.

→
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W sprzedaży online nie ma nic ważniejszego niż świetne zdjęcia. To
one powinny być wystarczającym powodem, aby osoba po drugiej
stronie zechciała posiadać daną rzecz. Jeżeli jesteś początkującym projektantem lub zastanawiasz się w co zainwestować by skutecznie
sprzedawać online, odpowiedź jest jedna – zdjęcia!

#1

Jakie zdjęcia będą najlepsze dla Twojej marki?
Idealna sytuacja to zestaw 3 rodzajów zdjęć:
• zdjęcia packshotowe – zdjęcia produktów na białym tle są
inwestycją w działania promocyjne,
• zdjęcia lookbookowe – zdjęcie na modelce/modelu, wykonane na gładkim tle, przy skromnej scenerii i odpowiednim oświetleniu – skrojone pod grupę docelową marki,
• zdjęcia wizerunkowe – zdjęcia na modelce/modelu, z zaplanowaną scenerią oddającą charakter kolekcji oraz marki; one tworzą tzw. „świat marki", emocjonalną otoczkę,
do której przywiązują się klienci.
Wszystkie zdjęcia, niezależnie od ich rodzaju, powinny być
profesjonalne. Oznacza to przede wszystkim:
• dobrego fotografa, który gwarantuje wysoką jakość i dobrze wykonane kadry,
• profesjonalną modelkę lub modela,
• w przypadku zdjęć packshotowych: czysty, wyprasowany,
dobrze naświetlony produkt na gładkim, białym tle.

#2

Czego należy unikać?
• amatorskich zdjęć produktów powieszonych na wieszakach/hakach,
• zdjęć typu selfie,
• zdjęć, na których znajduje się logotyp marki lub fotografa,
• zdjęć na kilku modelkach – zachowaj spójność w ramach
jednej kolekcji,
• zdjęć na ciemnym tle, na których nie widać dobrze produktu – szczególnie kiedy większość Twojej kolekcji stanowią
ubrania (w ukochanym przez wszystkich) czarnym kolorze.

#3

Kilka praktycznych podpowiedzi
Oto kilka podstawowych elementów, o których musisz pamiętać decydując się na sprzedaż produktów online:

1. Zainwestuj w wysoką jakość zdjęć produktu
Wiele e-commerce’ów i projektantów nie przykłada do tego
odpowiedniej uwagi. Pierwsze zdjęcie na karcie produktu powinno posiadać taki kadr, aby klient po 3 sekundach wiedział
co się za nim kryje i znał podstawowe wartości produktu jak:
kolor, długość czy krój.
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2. Pokaż detal i alternatywne konteksty
Podstawowa zasada w e-commerce – nigdy za wiele zdjęć produktu, oczywiście kiedy spełniona jest zasada nr 1 dotycząca
wysokiej jakości zdjęć. Ważne są zdjęcia detali. Klient musi
wiedzieć co kupuje, w innym wypadku marka naraża się na
wysoki poziom zwrotów. Pokaż klientowi jak najwięcej istotnych elementów np. fakturę materiału, zbliżenie na aplikację
czy metkę.

3. Kadrowanie
Pamiętaj, aby główny kadr prezentował całą sylwetkę modela/
modelki. W przypadku zdjęć packshotowych, cały produkt –
zdjęcia na zbliżeniu umieść w kolejnych kadrach.

4. Rzeczywistość
Twoje zdjęcia powinny prezentować rzeczywisty rozmiar i odcień produktu. Zdarza się, że produkt na różnych zdjęciach
wygląda inaczej, przez co klient czuje się zdezorientowany.
Dotyczy to również konstrukcji ubrania – unikaj upięć produktów podczas sesji.

5. Spójność
Zdjęcia powinny do siebie pasować zarówno pod kątem estetycznym jak i rozmiaru przynajmniej w ramach jednej kolekcji.

6. Ilość
Pokaż swój produkt z każdej strony (przód, bok i tył). Klient nie
chce ryzykować, a dostarczenie mu wszystkich informacji za
pomocą zdjęć skróci czas decyzji zakupowej.

7. Różnorodność
Zadaj o to, by Twoje zdjęcia wizerunkowe miały zarówno pionowe jak i poziome kadry. To daje większe możliwości graficzne i promocyjne zwłaszcza, jeśli inwestujesz w kanały sprzedaży online.

8. Social Media
Zadbaj o to, by Twoja marka miała też zdjęcia lifestyle'owe. Takie ujęcia są idealne do promocji w mediach społecznościowych.
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#4

Lookbooki vs. zdjęcia wizerunkowe
Zdjęcia wizerunkowe:
+ są znakomitym materiałem PR-owym i marketingowym
+ świetnie oddają charakter marki
– są trudniejsze i bardziej kosztowne w realizacji
– stanowią tylko dopełnienie zdjęć lookbookowych i packshotowych, które są bardziej praktyczne w kontekście sprzedaży internetowej
Zdjęcia lookbookowe:
+ bardzo dobrze prezentują produkt (są uniwersalne)
+ są łatwiejsze w organizacji i mniej ryzykowne (w przypadku
lookbooków wykonanych przez profesjonalistów trudniej o
wpadkę)
– są mniej atrakcyjne w kontekście marketingowym
– nie wyróżniają się na stronie w zestawieniu z innymi zdjęciami lookbookowymi

Wniosek: Jeśli marka dopiero raczkuje, a Twój budżet jest mocno
ograniczony, zainwestuj w skromny, ale profesjonalny lookbook.
Spełni on najważniejszą funkcję – prezentacji produktu na modelce, a
jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Dobrze wykonany lookbook często sprawdza się lepiej (w kontekście sprzedaży), niż sesja
wizerunkowa.

#5

#6

Dlaczego warto mieć packshoty?
• są świetnym dopełnieniem prezentacji produktu – im więcej potencjalny Klient wie Waszym ubraniu/dodatku, tym
chętniej zdecyduje się na zakup;
• są chętnie wykorzystywane w grafikach marketingowych
– zdjęcie produktowe może być wykorzystane przy kolażach, gifach czy bannerach;
• jeśli chcecie, by Wasza marka pojawiała się w modowych
magazynach zdjęcia produktowe są niezbędne. Działy
shoppingowe składają się przede wszystkim właśnie z
packshotów;
• różnorodne zdjęcia produktów świadczą o profesjonalizmie marki.
Najczęściej popełniane błędy

1. Amatorskie zdjęcia
Nawet najbardziej biała ściana w Waszym mieszkaniu nie zastąpi profesjonalnego tła fotograficznego.
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2. Wieszaki/ haki
Produkt powinien być ułożony bezpośrednio na tle, bez dodatkowych elementów. Ubrania zawieszone na hakach lub wieszakach nie spełniają swojej funkcji.

3. Niezachęcający produkt
Spróbuj spojrzeć obiektywnie na swój produkt (lub zapytajcie
o zdanie przyjaciela) i zastanów się, czy na zdjęciu będą wyglądać atrakcyjnie. Zadbaj o to, żeby były czyste, wyprasowane i
odpowiednio zaprezentowane a przede wszystkim idealnie
odszyte, inaczej packshot odda wszystkie mankamenty produktu.

4. Niestandardowe tło
Produkty ustawione na niestandardowym tle tylko pozornie
wyróżniają się na stronie. Takie zdjęcia wprowadzają chaos w
selekcjach i są niechętnie wybierane do grafik marketingowych.
Trudno jest cokolwiek zakupić bez obejrzenia. W sprzedaży online
musisz przede wszystkim pamiętać, że klient nie jest w stanie doświadczyć wielu bodźców, do których jest przyzwyczajony w trakcie
tradycyjnego sposobu kupowania. Aby to zrekompensować, musisz
zrobić wszystko, aby obraz i produkt, który za nim stoi, znalazł odzwierciedlenie w wyobrażeniu klienta, stał się „żywym”, namacalnym
obiektem. To wszystko jesteś w stanie osiągnąć za pomocą świetnych
zdjęć produktu, które powinny komunikować dla kogo jest Twoja
marka oraz jaką potrzebę spełni posiadanie danego produktu.
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Smart,
pre-premium,
jakość – najważniejsze
trendy sprzedażowe
w polskiej branży
mody

Celestyna Zachariasz
– Category Group Manager, Moda Allegro. Posiada wieloletnie doświadczenie
w e-commerce, które zdobywała pracując dla międzynarodowych i polskich liderów
rynku zajmujących się sprzedażą mody on-line. Odpowiadała za tworzenie
i implementowanie strategii biznesowej, wspieranie i organizowanie zadań działów
zakupów i sprzedaży, odpowiadając za budowanie relacji i współpracę z producentami,
dystrybutorami najbardziej znanych marek odzieżowych i obuwniczych. Współautorka
raportu branżowego „Polska Strojna”, prelegentka wykładów i konferencji poświęconych
trendom i strategiom sprzedaży oraz budowaniu silnych marek na rynku.
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Allegro jest świetnym miejscem do podpatrywania trendów modowych zarówno
przez kupujących jaki i sprzedających. Dzięki tej obserwacji czerpiemy wiedzę o prawie
połowie rynku e-commerce w Polsce. Co
roku opracowujemy więc raport mówiący
o zwyczajach zakupowych tej licznej grupy
Polaków, który pokazuje najistotniejsze
trendy w sprzedaży mody on-line kreowane
przez naszych klientów. Tegoroczna edycja
raportu „Polska Strojna” po raz kolejny
wskazała ważne trendy sprzedażowe
w branży mody, poniżej wskazujemy najważniejsze z nich.

W 2016 roku zainteresowanie modą zadeklarowało 54 proc. mężczyzn, czyli o 5 pkt.
procentowych więcej niż w roku poprzednim.

Moda jest w internecie
Choć piszemy o trendach w e-commerce
w branży mody to jednak nie dla wszystkich
jest to oczywiste, że przyszłość sprzedaży
mody jest właśnie w Internecie, który inspiruje Polaków bardziej niż telewizja. Dlatego
ważne jest by pamiętać, że moda sprzedaje się
on-line i to z pomocą takich narzędzi jak media społecznościowe. Według naszych badań
dla 1/3 Polaków źródłem inspiracji jest blogosfera i z roku na rok rośnie też liczba Polaków robiących modowe zakupy w internecie
(55 proc. 2015 vs 65 proc. 2016).
Według danych z raportu „Polska Strojna”
odnoszących się do śledzenia marek i czerpania inspiracji zakupowych, śledzący trendy
w ponad 70 proc. inspirują się Facebookiem,
ubierający się modnie w 49 proc. czerpią inspiracje z YouTube.

Pre-premium
Z analiz Allegro wynika, że ponad 40 proc.
Polaków deklaruje zakupy marek premium.
Jednak deklaracje zestawione z naszymi średnimi wydatkami wskazują, że nie odbywa się
to jeszcze na dużą skalę. Dodatkowo wymieniamy często wśród marek premium takie,
które do miana ekskluzywnych nie pretendują, zatem trend wskazuje na to, że rynek mody
premium dopiero się przed nami otwiera.
Zakup marek premium deklaruje 42
proc. Polaków kupujących w kategorii moda,
przy czym zakup takich marek regularnie potwierdza jedynie 14 proc.

Wzrost zainteresowania
modą wśród mężczyzn
Według naszych badań zainteresowanie modą
wśród Polaków w stosunku do roku poprzedniego umocniło się wśród mężczyzn ze
wszystkich grup wiekowych. Czerpiąc z tego
trendu powinniśmy w szczególności stawiać
na mężczyzn w grupie wiekowej 15-18, których
zainteresowanie modą jest zdecydowanie najwyższe i przewyższa nawet zainteresowanie
tym obszarem wśród młodych Polek.

Smart dodatki
Zgodnie z wynikami raportu najmodniejszym
dodatkiem noszonym na co dzień jest smartfon (27 proc.), a zaraz za nim zegarek (26
proc.). Do niedawna była to najczęściej torebka. Jak wynika z tego trendu technologia
wkroczyła już do świata mody, jednak ten
wybór Polaków pokazuje też nasz pragmatyzm, na który warto zwrócić uwagę proponując modowe dodatki klientom.

Wygodnie i praktycznie
Oferując swoje produkty powinniśmy mieś
świadomość trendu, który mówi o tym, że Polacy najczęściej wybierają wygodę. Ulubione style
to sportowy, casual i sportowa elegancja.
Styl sportowy wybiera 11 proc., elegancki
9 proc. a klasyczny 8 proc. Wygodę ceni sobie
22 proc. Polaków, jakość materiału 18 proc.
Sport na salonach
Rośnie znaczenie odzieży sportowej nie tylko
w kontekście uprawiania sportu, ale przede
wszystkim mieszania odzieży funkcjonalnej
z codzienną. Styl athleisure, czyli połączenie
elementów garderoby sportowej i leganckiej
wskazują jako jeden z najbardziej zgodnych
z ich stylem zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
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Odzież i obuwie sportowe w sklepie z produktami modowymi spodziewa się zobaczyć
¾ klientów branży modowej.
Sport i moda mają wiele wspólnego,
w przypadku osób zainteresowanych modą, śledzących trendy i ubierających się modnie jest
oczekiwania co do oferty sportowej u marki modowej sięgają jeszcze więcej, bo aż 83 proc.
Cenowe okazje
Jeśli mielibyśmy wskazać dwa wiodące trendy odnoszące się do okoliczności zakupowych, Polacy najczęściej kupują produkty
modowe, gdy pojawiają się wyprzedaże i gdy
coś się zużyje.
Na wyprzedażach najczęściej kupują
mieszkańcy dużych miast i wsi, natomiast
wydaje się, że dzieje się tak z różnych powodów – mieszkańcy wsi znacznie częściej
wskazują, że kupują, gdy muszą zastąpić zużyty produkt nowym, najwyraźniej czekają
więc na wyprzedaże, natomiast wśród mieszkańców dużych miast bardzo popularne są
zakupy zachciankowe i to zapewne one są
w dużej mierze motywatorem do zakupów na
wyprzedażach.
Rok temu kobiety preferowały jako
okoliczność zakupową wyprzedaże (49 proc),
było to o 12 pkt. proc. przewagi nad mężczyznami. W roku obecnym już 27 proc. mężczyzn deklaruje wyprzedaże jako dominujący
trend zakupowy.
Wyżej wymienione trendy do zaledwie
część istotnych informacji, które świetnie pokazują jak zachowania zakupowe klientów
przekładają się na sprzedaż i jak z roku na rok
ich preferencje się zmieniają. Prowadzenie
analiz i publikacje raportów są istotnym sposobem na uchwycenie tych zmian i przełożenie na efektywną strategię biznesową. Ważna
jest jednak świadomość, że branża to klienci,
ale też całe otoczenie rynkowe, które stawia
nam konkretne wyzwania. Myśląc o prowadzeniu biznesu modowego nie należy zapominać właśnie o trendach wynikających
z najistotniejszych wyzwań stojących przed
branżą modową.

Element zaskoczenia
Trzeba umieć wyróżnić swój produkt i zaskakiwać konsumentów tak, aby budować więź
z własną marką i jej identyfikację. To co ważne to otwartość i inspiracja tym co dzieje się
na świecie, przed wszystkim działanie globalne a nie tylko lokalne.
Świadomość biznesowa
Uczestnicząc w wielu warsztatach modowych, konferencjach zauważyłam, że często
mimo świetnych talentów ludzi chcących
tworzyć modę, brakuje świadomości trendów
biznesowych wynikających właśnie z głębokich analiz branży. Przy dynamicznych zmianach biznesu modowego w Polsce i na świecie, nie tylko osoby stawiające pierwsze kroki
w branży, ale również jej liderzy muszą cały
czas pozostawać czujni. Tak naprawdę trendem jest bycie świadomym trendów i dynamiki ich zmian, ponieważ to właśnie przekłada się na zwyczaje zakupowe konsumentów.
Jakość w najlepszej cenie
Wspominaliśmy już o znaczącym wpływie ceny
na zakup produktów modowych. Jest to element większego trendu w ramach, którego widzimy, że klienci z roku na rok za tę najlepszą
cenę oczekują najlepszej jakości, ponieważ ich
świadomość właśnie w tym aspekcie rośnie.
Z raportu „Polska Strojna” wynika, że
w 2016 roku jakość materiału plasowała się
jako druga najważniejsza cecha naszego ubioru zaraz po wygodzie (22 proc.).
Technologia w służbie modzie
W branży modowej obserwujemy technologiczny wyścig. Rozwiązania mobilne, systemy, algorytmy mają rozpoznawać potrzeby
klienta i szybko na nie odpowiadać. Jest
to istotny trend z perspektywy platformy Allegro, która jest firmą technologiczną. W ramach strategii biznesowej rozwoju kategorii
bierzemy pod uwagę wszystkie trendy przekładając je na rozwiązania technologiczne
w serwisie. Wiemy na przykład, że dla klienta
stykającego się z ofertą naszej platformy waż-
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ne będzie łatwe wyszukiwanie produktów, na
co składa się na przykład parametryzacja kategorii czy przejrzystość wyszukiwania. Tylko
w tym roku wprowadziliśmy dwie zmiany
wspierające ten trend i potrzeby kupujących.
Po pierwsze, dbamy o ujednolicenie i podniesienie jakości prezentacji produktów, wprowadzając nową politykę dotyczącą prezentacji
produktów na zdjęciach.
Drugą globalną zmianą przekładającą
się na łatwość robienia zakupów jest wprowadzenie ustandaryzowanej karty produktu,
której celem jest m.in. znalezienie najpotrzebniejszych parametrów produktu, niezależnie
od tego kto go proponuje, zawsze w tym samym, czytelnym miejscu.
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O Fashion PR Talks

Fashion PR Talks to pierwsza w Polsce szkoła biznesu
mody. Założona w 2015 r. w Warszawie wspiera kreatywność i przedsiębiorczość w sektorze mody w tej
części Europy.
Co roku Fashion PR Talks to ponad 30 multidyscyplinarnych kursów dla branży mody, autorskie podręczniki oraz forum biznesu mody Fashion Talks. W Fashion
PR Talks uczą aktywni zawodowo profesjonaliści, mający w portfolio takie marki jak Dior, Swarovski, Agent
Provocateur czy ELLE. Eksperci, którzy z zaangażowaniem dzielą się swoją praktyczną wiedzą.
Ale Fashion PR Talks to nie tylko szkoła. To społeczność
wykształconych, zainteresowanych i interesujących
osobowości, które oprócz wysokiej jakości nauczania
szukają realnych możliwości rozwoju. Dlatego też
Fashion PR Talks wspiera networking, pośredniczy między uczestnikami szkoleń a pracodawcami oraz angażuje się w wydarzenia edukujące branżowe talenty.
W perspektywie długofalowej, misją Fashion PR Talks
jest profesjonalizacja branży mody, a co za tym idzie
umocnienie lokalnego wzornictwa na globalnej mapie
mody. Im silniejsze są nasze marki zagranicą, tym bardziej konkurencyjny może być rodzimy rynek.

Fashion PR Talks
Creating opportunities.
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fashionprtalks.pl

#fashionprtalks
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