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Dzięki coraz bardziej nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym są dostępne pierw

sze wysoce precyzyjne narzędzia służące do liczenia, śledzenia i angażowania klienta 

w określonej przestrzeni zakupowej. 

Nie ma wątpliwości - nowoczesne 
technologie mocno zmieniają 
współczesną branżę detalicz

ną. Wykorzystujemy obraz z kamer wi
deo zawieszonych na sufitach sklepów, 

w punktach obsługi klienta, na dworcach 
kolejowych lub w galeriach handlowych. 
Zasadniczą przewagą tego typu badania 
jest jego obiektywność, bezinwazyjność 
i kompletność. 

Stosowane powszechnie urządzenia 
cyfrowe wpływają na to, jak klienci wy
szukują, porównują, oceniają, kupują, 
otrzymują, a czasem i zwracają produk
ty. Dodatkowo coraz więcej interakcji 
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między producentami, sprzedawcami 

a klientami odbywa się tylko i wyłącznie 
online. W ciągu ostatnich 20 lat sprzedaż 

w branży e-commerce wzrosła do 6 proc. 

całkowitej sprzedaży detalicznej (wyłącza

jąc gastronomię i paliwo). Jednak mimo 

tak dynamicznego wzrostu e-handlu i co
raz ambitniejszych rozwiązań technolo

gicznych dziś nikt już nie wróży (tak jak 

to było pod koniec XX wieku), iż e-com

merce zastąpi w pełni sprzedaż offline. 

Trzy argumenty spośród wielu 

Wśród trendów potwierdzających po

wyższą tezę warto wymienić w szczegól
ności trzy zjawiska. Pierwszym z nich 

jest działanie właścicieli sklepów online, 

takich jak np. Rent the Runway, Bonobos 

czy Birchbox, którzy zaczynają otwierać 
pierwsze fizyczne punkty sprzedaży. Co 

więcej, każdy z powyższych graczy chwa

li się, iż dzięki korzeniom w branży e-
-commerce jest w stanie stworzyć lepszą 
pod względem doświadczeń zakupowych 
przestrzeń dla klientów niż firmy obecne 

od lat na rynku offline. Drugim ważnym 

trendem jest zjawisko tzw. reverse show-

roomingu, czyli działanie klientów po

legające na tym, iż wyszukują produkty 
w internecie, a następnie kupują je w tra
dycyjnych placówkach handlowych. Trzeci 
dotyczy natomiast faktu, iż coraz bardziej 
zaciera się granica pomiędzy firmami 
z handlu tradycyjnego i internetowego, 

a to dlatego, iż większość największych 
graczy decyduje się na multikanałowość 
sprzedaży. 

Współczesne firmy stają więc przed 

ogromnym wyzwaniem - przygotowa

niem i przeprowadzeniem procesu zaku

powego (niezależnie od wybranego przez 

klienta kanału kontaktu) tak, aby był on 

dla klienta jak najbardziej komfortowy, 

dawał satysfakcję i co bardzo ważne za
chęcał do dodatkowych zakupów. 

Branża e-commerce od kilku lat zna

komicie sobie radzi z budowaniem wyso

kiej satysfakcji z zakupów. Portale WWW 

posiadają coraz bardziej przyjazne użyt
kownikowi interfejsy oraz odpowiednie 

algorytmy dobierające kolejne propozycje 
produktów jako rekomendowane lub wy

brane przy tym samym koszyku. Wszystko 

za sprawą narzędzi analitycznych, pod

piętych pod każdą możliwą część sklepu 
internetowego. Zgodnie z powiedzeniem 
E.W. Deminga „Nie możesz czegoś po

prawić, jeśli tego nie zmierzysz" (ang. 

You cant improve something you dont 

measure), właściciele sklepów interneto

wych śledzą każdy ruch klienta na stro

nie, biorą pod uwagę liczbę wejść, ścieżkę 

poruszania i czas spędzony na stronie lub 

wskaźniki odrzuceń (bounce rate). Na 

podstawie takich danych mają możliwości 

zwiększenia satysfakcji klienta, lepszego 

zrozumienia jego potrzeb, wykonywania 

testów A/B, a co za tym idzie również 

pewnej manipulacji, polegającej na od

powiednim prowadzeniu konsumen

tów po najlepszej dla właściciela ścieżce 

zakupowej. To oczywiście tylko kropla 

w morzu możliwości, jakie oferuje dzisiaj 

sprzedawcom internetowym marketing 
cyfrowy. Większość z tych narzędzi jest 

niestety ciągle niedostępna dla właścicieli 
sklepów w wersji offline. 

Nowe narzędzia i możliwości 

Czy oznacza to, iż branża „brick and 

mortar" jest całkowicie skazana na brak 
dostępu do wymienionych wyżej danych, 
analiz i statystyk dotyczących klientów? 
Na całe szczęście już nie. W chwili obecnej 

na rynku, dzięki coraz bardziej nowocze

snym rozwiązaniom technologicznym, 

są dostępne pierwsze wysoce precyzyjne 

narzędzia służące do liczenia, śledzenia 

i angażowania klienta w określonej prze

strzeni zakupowej. Wśród nich możemy 
wydzielić dwie grupy - narzędzia aktywne 

i pasywne. Wśród narzędzi aktywnych, 
czyli tych angażujących klienta oraz wy

magających od niego interakcji, najbar

dziej popularne są obecnie beacony i roz

wiązania związane z siecią Wi-Fi. Mimo 

wielkiego potencjału tego typu rozwiązań 

mają one jedną wadę - nie pokrywają 

pełnej populacji klientów (nie każdy z nas 

posiada smartfon, podłącza się do sieci 

Wi-Fi przy każdym wejściu do sklepu czy 

używa aplikacji współpracujących z naszy

mi beaconami). Stąd dużym zaintereso

waniem cieszą się rozwiązania pasywne. 

Wśród nich jednym z najbardziej dyna

micznych jest technologia przetwarzania 

obrazu wideo, która bez jakiegokolwiek 

zaangażowania po stronie klienta generuje 

dane i wskaźniki, dostępne do tej pory 

tylko w świecie cyfrowym. 

Jak działają rozwiązania pasywne i ja
kie informacje możemy z nich uzyskać? 
W Lab4motion, poznańskim start-upie 

powstałym w parku technologicznym 
YouNick by Nickel Technology Park Po
znań i specjalizującym się w technologii 
przetwarzania obrazu, wykorzystujemy 
do tego obraz z kamer wideo zawieszo

nych na sufitach sklepów, w punktach 

obsługi klienta, na dworcach kolejo
wych lub w galeriach handlowych. Za

sadniczą przewagą tego typu badania 

jest jego obiektywność, bezinwazyjność 
(klient robi zakupy, a pracownik pra
cuje) i kompletność (nie bierzemy pod 

uwagę losowej próby lub posiadaczy 
konkretnych urządzeń, tylko wszystkie 

przebywające w danym miejscu osoby). 

Obraz wideo trafia dalej do specjalnej, 
stworzonej przez programistów firmy, 

aplikacji. Aplikacja, wykorzystując takie 

narzędzia jak: czujnik obecności, mapy 

ciepła, analizę kolejki oraz kierunki po

ruszania się, jest w stanie złożyć z nich 

wysoce wartościowe biznesowo wskaźni

ki. Mogą one posłużyć do optymalizacji 

układu podlegającej badaniu przestrzeni 

użytkowej, doboru większej lub mniej
szej liczby pracowników o określonych 

porach dnia lub roku oraz do weryfikacji 

zdarzeń biznesowych. 
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Strategiczna wiedza 
Do najbardziej popularnych wskaźników, 

otrzymywanych w prowadzonych przez 

Lad4motion badaniach, zaliczamy: 

Liczbę wejść, wyjść oraz osób znaj

dujących się wpomieszczeniu/strefie 

w danym przedziale czasowym 

Czas przebywania klientów w wybra

nych strefach sklepu lub punktu obsługi 
Czas obsługi lub oczekiwania przez 

klienta na sprzedawcę/kasjera 

Średni czas oczekiwania w kolejce 

Znany z analiz wydajności call center 

tzw. próg bólu, czyli maksymalny czas, 

w jakim klient jest w stanie oczekiwać 

na obsługę 

Liczbę utraconych klientów 

Najbardziej popularne i najmniej 

uczęszczane strefy w pomieszczeniu 

Ścieżki i kierunki poruszania się pomię

dzy witrynami/alejkami sklepowymi. 

Powyższy zbiór to oczywiście tylko przykła

dowe dane, które możemy uzyskać, wyko

rzystując w badaniach handlu tradycyjnego 

technologie przetwarzania obrazu. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę integrację zdobytych 

w ten sposób informacji z posiadanymi 

już teraz bazami danych (takimi jak: sys

temy sprzedażowe, systemy kolejkowe lub 

wspomniane wcześniej narzędzia aktywne), 

jesteśmy w stanie mierzyć efektywność 

procesów biznesowych, przeliczać okre

ślone czynności na wartości pieniężne oraz 

przedstawić miary konwersji (np. liczba 

osób odwiedzających salon v. liczba zda

rzeń sprzedażowych/wysokość sprzedaży). 

Ponadto dzięki takiemu rozwiązaniu otrzy

mujemy możliwość eksperymentowania 

w obrębie naszych powierzchni sprzeda

żowych. Wymienione już wcześniej testy 

A/B, dostępne do tej pory tylko dla branży 

internetowej, stają się możliwe do wyko

nania również w świecie rzeczywistym. 

Naczynia połączone 
Podsumowując, ścieżki i działania klienta 

między kanałami sprzedaży online i offline 

coraz mocniej przypominają naczynia 

połączone. Trudno jest obecnie dzielić 

klientów na tych kupujących tylko w in

ternecie lub tylko w tradycyjnych placów

kach handlowych. Badania wskazują, iż 

w takim przypadku najbardziej efektywną 

strategią jest posiadanie multikanałowej 

sieci sprzedaży. Oznacza to, iż osiągnięcie 

długoterminowego sukcesu wymaga zdo

bycia i przeanalizowania w krótkim czasie 

jak największej liczby danych, dotyczących 

modeli zachowań i procesów decyzyjnych 

po stronie klienta. Branża e-commerce po

kazała, jak korzystać z informacji o działa

niach klienta. Odpowiednie zrozumienie 

i wykorzystanie omawianych wskaźników 

może posłużyć do zwiększenia satysfak

cji z zakupów, a co za tym idzie wpłynąć 

na wzrost sprzedaży. Postęp technolo

giczny zawitał w tym obszarze również 

do przestrzeni fizycznej. Wykorzystując 

potencjał narzędzi aktywnych i pasyw

nych, mamy możliwość uzyskania dostępu 

do niezbędnych danych, dzięki którym 

klient poczuje się w naszym sklepie lub 

punkcie obsługi naturalnie i komfortowo. 

Jesteśmy przekonani, iż dzięki roz

wijającym się aktualnie rozwiązaniom 

aktywnym i pasywnym będziemy mogli 

obserwować małą rewolucję nie tylko 

w branży detalicznej, ale również w in

nych obiektach przestrzeni publicznej, 

gdzie ruch dużej liczby ludzi ma ogromne 

znaczenie. • 

Piotr Mądry, project manager Lab4motion. 

pmadry@lab4motion.com 
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