RAPORT:
Jak Polacy szukają i kupują
produkty w Internecie?
Ścieżki zakupowe on-line
w Polsce 2022.

CZERWIEC 2022

Szanowni Państwo!
Mamy ogromną przyjemność już po raz drugi zaprezentować wyniki kolejnej
fali badania ścieżek zakupowych Polaków w Internecie.
Na kolejnych stronach raportu będą mogli Państwo zapoznać się z wynikami
obrazującymi jak obecnie wyglądają zachowania konsumentów w Internecie
oraz w jakim stopniu zmieniły się w stosunku do 2021 roku.
Analogicznie jak w ubiegłym roku, prześledzimy ścieżki zakupowe od momentu
poszukiwania produktu do finalnego zakupu. Wskażemy, jakich informacji szukają
Polacy podczas zakupów online oraz, które czynniki są najważniejsze przy
podejmowaniu decyzji zakupowych.
Niniejszy raport pokazuje również w jakim stopniu aktualne wydarzenia
społeczno-ekonomiczne, a w szczególności: wzrost cen, zmiany podatkowe i wojna
w Ukrainie, wpływają na nasze decyzje zakupowe. Mamy nadzieję, że nasze badanie
po raz kolejny będzie dla Państwa ciekawym zbiorem informacji na temat zakupów
Polaków w Internecie.
Zapraszamy do lektury!
Zespół Atena Research&Consulting
1.

METODOLOGIA

METODOLOGIA
Badanie ilościowe zrealizowane wśród dorosłych
Polaków, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy decydowali
o zakupie produktu, korzystając przy tym z Internetu.

Badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu
metody CAWI na panelu internetowym
Próba badawcza N = 4020 internautów.

Realizacja badania: kwiecień – maj 2022.

2.

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA
Schematy zakupowe wśród polskich internautów - zmiany w czasie

51%

34%

platformy

88%
Allegro

30%

18%

Tegoroczna edycja badania ścieżek zakupowych on-line pokazała, że duży wpływ na to,
jak Polacy dokonują zakupów, mają aktualne wydarzenia społeczno-ekonomiczne,
takie jak m.in. zmiany podatkowe, inflacja, czy wojna w Ukrainie. Tę zależność dostrzega
51% badanych.
Dominującym miejscem, w którym konsumenci zarówno zaczynają, jak i finalizują zakupy
są nadal platformy handlowe – 34% polskich internautów właśnie tu zaczyna swoją
ścieżkę zakupową.
Spośród platform handlowych, najbardziej znaną jest Allegro - zaczyna na niej 88%
internautów, którzy rozpoczynają poszukiwania produktu na platformach.
Najwięcej osób rozpoczyna poszukiwania produktu od Allegro – 30% polskich
internautów. Dla porównania, od Google swoją ścieżkę zakupową zaczyna 18% Polaków.
Zakupy Polaków w Internecie coraz mocniej wpisują się w trend SMART SHOPPING!
Konsumenci są mocno nastawieni na korzystne zakupy. Nie ograniczają się tylko
do kupowania w najlepszych cenach (43%), ale również biorą pod uwagę inne aspekty,
takie jak m.in. dostępność produktu (27%), łatwość zakupu (25%), darmowa dostawa
(25%), szybkość wysyłki (22%).
3.

WYDARZENIA SPOŁECZNO - EKONOMICZNE A ZAKUPY

Aktualne wydarzenia społeczno-ekonomiczne
(inne niż pandemia) wpływają na sposób
dokonywania zakupów przez Polaków.

TAK

51%

W jaki sposób wydarzenia wpłynęły
na zachowania zakupowe?

Chętniej/częściej robię zakupy przez Internet.

66%

Kupuję w bardziej przemyślany sposób niż
wcześniej. Planuję decyzje zakupowe
z większą rozwagą.

55%

Staram się jak najwięcej oszczędzać,
a nie wydawać, bo chcę być zabezpieczony 44%
na trudne czasy.

•51% konsumentów korzystających z Internetu
dostrzega, że wydarzenia społeczno –
ekonomiczne takie jak: zmiany podatkowe,
inflacja, wojna w Ukrainie, wpływają na sposób
dokonywania zakupów.
•Konsumenci chętniej robią zakupy przez
Internet - 66% oraz kupują w bardziej
przemyślany sposób, planując decyzje
zakupowe z większą rozwagą - 55%.
Aż 44% stara się jak najwięcej oszczędzać.

Większą wagę przykładam do wyboru
platform zakupowych/sklepów oferujących 39%
niższe ceny.
Ograniczam zakupy do najpotrzebniejszych
rzeczy, a większe wydatki zostawiam 35%
na lepszy czas.
Kupuję już teraz rzeczy, które planowałem
kupić w późniejszym czasie. Nie odkładam
decyzji zakupowej na później z obawy 22%
przed wzrostem cen.

4.

POCZĄTEK ŚCIEŻKI ZAKUPOWEJ
Od jakiego miejsca w sieci konsumenci zaczynają poszukiwania produktów?

2022

30% całej próby

2021
34%
33%

Platformy handlowe
Google

12%

Strony sklepów
on-line

11%
12%

6%
6%

Serwisy z ogłoszeniami
Strona internetowa
producenta

5%
5%

Social media

5%
5%

Serwisy z inspiracjami

3%

2%

3%

88%

2021]

inne
[

2021]

8%
9%

Porównywarki cenowe

Serwisy z opiniami

18% [

5%

3%
3%
2%
2%

• Platformy handlowe, z wynikiem 34%, wciąż pozostają
najczęściej wybieranym miejscem, od którego Polacy
rozpoczynają poszukiwanie produktów.
• Spośród platform, niezmiennie najpopularniejsze jest Allegro.
Wymienia je aż 88% badanych. Respondenci, którzy wskazali
Allegro jako miejsce rozpoczęcia poszukiwania produktu,
stanowią 30% całej badanej próby.
• Istotny wzrost na początku ścieżki zakupowej odnotowała
wyszukiwarka Google. Skorzystało z niej 18% respondentów.

[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google

5.

POCZĄTEK ŚCIEŻKI ZAKUPOWEJ
Od jakiego miejsca w sieci konsumenci zaczynają poszukiwania produktów? Allegro i Google

30%

18%

• 30% konsumentów robiących zakupy w Internecie swoją ścieżkę rozpoczyna na Allegro.
Natomiast 18% rozpoczyna szukanie produktu w Google.
6.

POPULARNE PLATFORMY W ŚCIEŻCE ZAKUPOWEJ
Z jakich platform korzystają internauci?

86%

53%

33%

27%

26%

20%

15%

15%

7%

7%

• Allegro jest platformą, z której badani najchętniej korzystają podczas zakupów. Aż 86% konsumentów
twierdzi, że dokonuje zakupów na Allegro.
• Wśród platform, które uzyskały powyżej 50% wskazań użytkowników znajdują się: lider rankingu
- Allegro 86% oraz OLX 53%.

7.

POCZĄTEK ŚCIEŻKI ZAKUPOWEJ
Jakich informacji na temat produktów konsumenci najczęściej szukają na Allegro i Google?

Cena produktów

69%

Dostępność produktów

42%

Szczegółowe parametry

35%

36%

Opinie o produktach

31%

45%

Promocje i akcje specjalne

30%

35%

Najlepsze produkty w kategorii

28%

26%

63%
[

G]

33%

[

A]

• Na początku ścieżki zakupowej konsumenci chcą przede wszystkim zorientować się w cenach produktów

(69% zaczynających poszukiwania od Allegro i 63% zaczynających w Google).

• Osoby rozpoczynające swoją ścieżkę na Allegro, istotnie częściej chcą poznać dostępne rodzaje produktów

(42% vs. 33%). Natomiast zaczynające w Google, istotnie częściej chcą poznać opinie o tych produktach (45% vs. 31%).

• Osoby zaczynające na Allegro chcą zakupić produkt, natomiast zaczynające ścieżkę w Google chcą zorientować

się czy produkt pasuje do ich preferencji, potrzebują poznać opinię na temat produktu, dane i parametry
oraz zorientować się, gdzie mogą znaleźć produkt w najlepszej cenie.

[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google

8.

EFEKTY PIERWSZYCH POSZUKIWAŃ - ALLEGRO VS. GOOGLE
Czy na Allegro/Google konsumenci odnajdują to czego szukali?

TAK

98%

TAK

98%

• Choć konsumenci poszukują nieco innych informacji na Allegro i w Google, to zdecydowanie
odnajdują tam to, czego szukają.
9.

KATEGORIE PRODUKTOWE A MIEJSCE POSZUKIWANIA PRODUKTU
Początek ścieżki a poszukiwany produkt
Allegro

Google

Motoryzacja
Dom i ogród

39%

18%

Art. dla zwierząt

35%

20%

Dziecko

35%

17%

Środki czystości

34%

14%

Żywność

30%

12%

Kultura i rozrywka

27%

14%

Uroda i zdrowie

21%

Elektronika

19%

Sport i turystyka

20%

Moda
Kolekcje i sztuka

39%

20%

26%
26%
25%

15%
7%

27%

21%

• W każdej kategorii produktowej konsumenci
zdecydowanie częściej zaczynają poszukiwania
od Allegro, niż Google.
• Największe różnice występują w kategoriach dom
i ogród (39% zaczyna poszukiwania produktów z tej
kategorii na Allegro, a 18% w Google), środki czystości
(34% vs. 14%), motoryzacja (39% vs. 20%), dziecko
(35% vs. 17%) oraz żywność (30% vs. 12%).
• Najmniejsze różnice między Allegro i Google występują
przy kategoriach: uroda i zdrowie (27% vs. 21%),
sport i turystyka (26% vs. 20%) oraz elektronika
(26% vs. 19%).
10.

ŚCIEŻKA ZAKUPOWA
Allegro i Google na całej ścieżce zakupowej

69%
Odsetek konsumentów, którzy
zaczęli szukać na tej stronie

30%

Konsumenci którzy weszli na tę
stronę na dalszym etapie ścieżki

39%

Łączny udział internautów
korzystających z Allegro/Google
w całej ścieżce zakupowej

69%

-2 p.p. vs. 2021 r.

+2 p.p. vs. 2021 r.

48%
18%
30%

+9 p.p. vs. 2021 r.

+6 p.p. vs. 2021 r.

+3 p.p. vs. 2021 r.

48%

• Allegro kolejny rok z rzędu pojawia się częściej w ścieżce zakupowej Polaków niż Google.
• 30% konsumentów zdecydowało się rozpocząć poszukiwania produktu na Allegro, a kolejne 39% trafiło

na tę platformę w dalszym etapie poszukiwań. Łącznie aż 69% konsumentów kupujących w Internecie
trafiło na Allegro.

• Dla porównania, od wyszukiwarki Google zaczęło 18% konsumentów, a w kolejnym etapie skorzystało

z niej kolejne 30%, co łącznie daje wynik 48%.

[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google

11.

ŚCIEŻKA ZAKUPOWA
Gdzie konsumenci ostatecznie dokonują zakupu?

Allegro
57%

Sklep
on-line

20%

Strona
producenta

Sklep
stacjonarny

Shopee

5%

3%

3%

OLX,
AliExpress,
Vinted,
Social Media,
etc.

12%
inne

-1 p.p. vs. 2021
+9 p.p. vs. 2021
+20 p.p. vs. 2020

-1 p.p. vs. 2021

-2 p.p. vs. 2021
[▼ 2021]

[▲ 2021]
• Już ponad połowa konsumentów (57%) decyduje się na sfinalizowanie zakupu właśnie na Allegro. Jest to wynik

istotnie wyższy niż w ubiegłorocznej fali badania. Platforma Allegro w ciągu dwóch lat odnotowała znaczny
wzrost, aż o 20 p.p.

• Z roku na rok coraz mniej osób dokonuje finalizacji zakupu w sklepie stacjonarnym. Na przełomie 2018-2022

istotny spadek o 19 p.p.

[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google

12.

ŚCIEŻKA ZAKUPOWA
Gdzie konsumenci ostatecznie dokonują zakupu? Allegro vs. Google

Gdzie najczęściej konsumenci finalizują zakup,
jeśli zaczynają na Allegro?
2022

91%

90%

5%

W sklepie
on-line

2022

2021

57%

3%
1%

Na Allegro

Gdzie najczęściej konsumenci finalizują zakup,
jeśli zaczynają na Google?

2%

W sklepie
stacjonarnym

42%

21%

2021

23%
9%
4%

Na Allegro
[▲2021]

W sklepie
on-line

W sklepie
stacjonarnym
[▼2021]

• Aż 91% osób, które rozpoczęło wyszukiwanie produktu
na Allegro, na tej też platformie finalnie dokonało
zakupu.
• Oznacza to, że osoby zaczynające zakupy
na Allegro znajdują tam produkt, którego szukają,
spełniający ich potrzeby i oczekiwania, a także,
że Allegro jest miejscem wygodnym do robienia zakupów.

• Spośród osób, które rozpoczęły wyszukiwanie
produktu
w Google, aż 57% ostatecznie dokonało zakupu
na Allegro (wzrost aż o 15 p.p. vs. 2021 r.).
• 21% osób zaczynających od Google zdecydowało się
na zakup w sklepie online. Tylko 4% dokonało zakupu
w sklepie stacjonarnym.

[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google

13.

ŚCIEŻKA ZAKUPOWA
Jakie urządzenia wykorzystujemy do zakupów w Internecie?

Na jakim urządzeniu konsumenci rozpoczynają
poszukiwanie produktu?

Na jakim urządzeniu konsumenci
finalizują zakup?

Telefon/tablet

Telefon/tablet

Laptop/komputer stacjonarny

Laptop/komputer stacjonarny

90%
▲ +3 p.p. vs. 2021 r.

+8 p.p. vs
48%
2020

▲ +4 p.p. vs. 2021 r.

2%

45%

23%
42%

+14 p.p. vs
2020

3%

52%
▼ -3 p.p. vs. 2021 r.

55%

3%

▼ -4 p.p. vs. 2021 r.

• Konsumenci w dalszym ciągu nieco częściej rozpoczynają oraz kończą zakupy na laptopie/ komputerze
stacjonarnym, niż na telefonie/ tablecie.
• Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, nadal istotnie wzrasta
wykorzystywanie mobilnych urządzeń, tj. telefonów/ tabletów podczas zakupów on-line.
[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google

14.

SMART SHOPPING W ZAKUPACH
Sposób dostawy

W zakupach polskich internautów coraz bardziej widoczny
trend SMART SHOPPINGU.

Odbiór w punkcie
(paczkomat, Żabka, One Box
InPost, itp.)

Sposób dostawy

1%

Przesyłka kurierska
▲ +6 p.p. vs. 2021 r.

9%

Odbiór osobisty

49%
41%
Inne

▼-4 p.p. vs. 2021 r.

• Już prawie połowa kupujących (49%) wybiera odbiór w punkcie (paczkomat, Żabka, One Box, InPost, itp.) jako preferowaną
formę dostawy, wyprzedzając tym samym przesyłkę kurierską. Pokazuje to, że kupujący doceniają elastyczną formę
dostawy jaką są odbiory w wybranym przez siebie miejscu, o dowolnej porze. Może to być również spowodowane
rzadszym przebywaniem w domu w godzinach pracy (koniec pandemii), a przez to utrudnionym odbiorem przesyłki kurierskiej.
[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google

15.

SMART SHOPPING W ZAKUPACH
Formy płatności
Formy płatności

2022

2021

Blik

25%
19% [▼2021]
27%

Szybka płatność (PayU,
Przelewy24, DotPay)

13% [▼2021]
16%

Płatność kartą płatniczą online
np: Mastercard, Visa
Szybki przelew za pośrednictwem
aplikacji banku (np. iPKO,
ING, Millenium Bank)

11%
10% [▼2021]
20%

Przelew tradycyjny
Odroczona płatność

4%

Portfel elektroniczny
(PayPal, Visa Checkout,
Google Pay, Apple Pay)

3%
4%

Płatność w sklepie stacjonarnym
Inne

32% [▲2021]

3%
2%

• Zmienia się również podejście konsumentów
do płatności.
• Coraz częściej wykorzystują nowoczesne formy
płatności cyfrowych.
• Zdecydowanie najczęściej wybierany jest BLIK
(32%). Zepchnął w rankingu pozostałe formy:
szybką płatność (istotny spadek o 8 p.p. vs. 2021)
oraz płatność kartą płatniczą (istotny spadek
o 3 p.p. vs. 2021). Największy spadek w stosunku
do ubiegłej edycji odnotował przelew tradycyjny
(istotny spadek o 10 p.p. vs. 2021).

5%
6%

[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google
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SMART SHOPPING W ZAKUPACH
Czynniki decydujące o zakupach w Internecie

Główny powód

Ważne powody
31% [▲ +3 p.p. vs. 2021]
43%

Atrakcyjna cena produktu

13%

Dostępność produktu

8%

Darmowa dostawa

6%

Wcześniejsze doświadczenia
z tym miejscem

5%

Szybkość wysyłki

Koszt wysyłki

Ogólne zadowolenie
z przebiegu transakcji

3%

Warunki zwrotu produktu

3%
2%

14%

14%

4%
3%

25% [▼ -3 p.p. vs. 2021]

22% [▲ +4 p.p. vs. 2021]

4%

Reputacja/wiarygodność
miejsca zakupu

Dostępne metody płatności

21% [▲ +3 p.p. vs. 2021]

7%

Łatwość zakupu

Sposób dostawy (możliwość wyboru:
na wskazany adres, do paczkomatu,
punktu odbioru, etc.)

25% [▲ +5 p.p. vs. 2021]

8%

Wygoda - brak konieczności
wychodzenia z domu

27%

16% [▲ +3 p.p. vs. 2021]
8%
9%
13%
9% [▲ +2 p.p. vs. 2021]

• Podobnie, jak w ubiegłym roku, głównym
powodem dokonania zakupu produktu
w Internecie była atrakcyjna cena produktu
(aż 43% wymieniło ten czynnik jako jeden
z powodów, a 31% jako główny powód).
Ale liczą się też dodatkowe korzyści.
•Badanie pokazało, że konsumenci po ostatnich
2 latach pandemii nauczyli się sprawnie poruszać
po Internecie. Mają już wydeptane swoje ścieżki
zakupowe. Zakupy robią w coraz bardziej
świadomy i przemyślany sposób. Liczą się koszty,
ale też wygoda zakupu i płatności, a także szybkość
dostawy.
Polski konsument na zakupach jest coraz
bardziej SMART.

[▲/▼ 2021] – istotny statystycznie wzrost lub spadek vs. poprzednia fala badania [▲/▼ A/G] – istotna statystycznie różnica między Allegro a Google
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AUTORZY BADANIA

Atena Research & Consulting, to agencja badawczo–strategiczna, zajmująca się jakościowymi i ilościowymi
badaniami rynku oraz budowaniem strategii. Od wielu lat analizuje rynek i zjawiska na nim zachodzące.
Atena Research & Consulting to zespół wyjątkowych ludzi – kreatywnych i utalentowanych – badaczy oraz strategów.
Dzięki ogromnej wiedzy o rynku i konsumencie, stosowaniu wyszukanych rozwiązań badawczych, strategicznym
kompetencjom i wysokim umiejętnościom interpretacyjnym realizujemy liczne projekty badawcze i wspieramy
najlepsze strategie biznesowe.
Agnieszka Brytan-Jędrzejowska
Liderem projektów w Atena Research & Consulting jest Agnieszka Brytan-Jędrzejowska
- CEO i Dyrektor Zarządzający agencji. Pasjonatka z ponad 20-letnim doświadczeniem
w badaniach i doradztwie strategicznym dla firm polskich i zagranicznych z różnych
sektorów. Stale się rozwija i poszerza swoją wiedzę i kompetencje. Absolwentka elitarnych
studiów Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, a także programu Diploma
in Professional Marketing wg Akredytacji CIM (The Chartered Institute of Marketing).

18.

PYTANIA? CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agnieszka Brytan-Jędrzejowska
CEO, Dyrektor Zarządzający
+48 605 053 685
agnieszka.jedrzejowska@atenaresearch.pl
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