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Handel 
przyszłości
W branży handlowej nastał czas niebywałych zmian. Niektóre z nich zapewne 
pojawią się i szybko przeminą, jednak zdecydowana część z nich ma szansę 
zrewolucjonizować branżę i całkowicie zmienić jej oblicze.

W zeszłym roku zauważyliśmy, że coraz większa liczba sprzedawców zaopatruje 
się w urządzenia mobilne, zarówno w sklepie, jak i poza nim. Sprzedawcy 
pracowali nad integracją kanałów i uproszczeniem systemu płatności, aby tak 
zwane doznania zakupowe klientów były lepsze i bardziej spersonalizowane. 
Pewne tendencje, które dostrzegamy już teraz, umocnią się w przyszłości. 
Jednocześnie nowe trendy gwałtownie pojawiają się na rynku, niosąc ze sobą 
kolejne wyzwania i możliwości – pozwalające na szybsze działanie.

Rozmawialiśmy ze sprzedawcami, ekspertami oraz profesjonalistami z branży 
i zidentyfikowaliśmy siedem nowych trendów i technologii, które jak 
oczekujemy, zmienią oblicze handlu w tym roku roku.
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trend 1

Niewyraźne 
granice
Konkurencja staje się coraz 
trudniejsza, a granice pomiędzy 
sektorem sprzedaży, a przemysłem 
są coraz bardziej rozmyte. Apteki 
i sklepy wielobranżowe sprzedają 
teraz wszystko - od słodyczy po 
świeże produkty. Tradycyjni 
sprzedawcy, tacy jak Nordstrom, 
Armani i Urban Outfitters rozszerzyli 
swoje usługi o restauracje oraz 
kawiarnie. Wielu sprzedawców, 
w tym firma meblarska West Elm 
oraz marka Shinola ogłosiły, że mają 
w planach otwarcie hoteli 
własnej marki.

Dlaczego sprzedawcy detaliczni 
rozszerzają swoją działalność na 
nowe rynki? Ponieważ starają się oni 
zatrzymać klientów na dłużej, 
w miejscu w którym otoczeni są 
produktami danej marki. 
Przewidujemy, że w przyszłości 
eksperymenty międzysektorowe 
będą coraz bardziej odważne.

Bezpośredniość
Technologia wspiera wszystkich 
przedsiębiorców. Sprzedaż 
bezpośrednia staje się coraz 
łatwiejsza, zatem coraz więcej 
producentów i hurtowników 
rezygnuje z pomocy pośredników. 
Pomyśl o Google Shopping, 
z milionami produktów 
wystawionych na sprzedaż oraz 
o rynku internetowym (od Etsy
po eBay, Craigslist, a także szybko
rozwijający się Amazon), gdzie
prywatne, małe firmy sprzedają
swoje wyroby na skalę światową.

Sprzedaż bezpośrednia jest 
dobrym posunięciem ze strony 
producentów: mogą w ten sposób 
budować relacje z klientami
i zbierać dane, które wykorzystają 
w celu polepszenia jakości swoich 
produktów. Jest to jednak 
ogromne wyzwanie dla 
sprzedawców konkurujących na 
tym samym rynku. Wymaga 
inwestycji zarówno w technologię 
jak i wiedzę marketingową.  

Mniejsze, 
Tymczasowe
To koniec ery sklepów wielkopowierzchniowych? Mimo że 
konkurencja ze strony e-commerce nie przyczyni się do 
upadku fizycznych sklepów, to gruntownie zmieni ich 
charakter.
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Małe 
powierzchnie
W ostatnich latach sklepy 
małoformatowe zaczęły pojawiać się 
wszędzie: dawne wielkopowierzchniowe 
markety, takie jak np. Walmart, Whole 
Foods czy Sears zrezygnowały 
z ogromnych hal i otworzyły mniejsze 
sklepy. W nadchodzących latach więcej 
olbrzymich supermarketów postawi na 
mniejsze i wygodniejsze pomieszczenia. 
Wraz z rozwojem e-commerce 
sprzedawcy zdali sobie sprawę, że 
fizyczne lokacje nie są w stanie 
konkurować z obszernymi, 
niekończącymi się katalogami sklepów 
online. W zamian przyjęli więc 
przeciwne podejście: specjalizację. 
Sklepy o odpowiednim rozmiarze łatwo 
adaptują się do rytmu stale 
zapracowanych konsumentów, którzy 
często żyją w pośpiechu i nie maja czasu 
na godzinne poszukiwania 
potrzebnego towaru.

Tymczasowość
Amazon kolejny raz spróbował 
swoich sił poza sprzedażą 
online, otwierając sklepy 
sezonowe. Nie jest to 
przypadkowe: taki format 
sklepu dobrze się przyjął. 
W Europie znane marki, takie 
jak Lidl, Tesco czy IKEA 
otworzyły sezonowe 
restauracje. Przedsiębiorcy, 
którzy zajmują się jedną, 
konkretną gałęzią biznesu 
otwierają sklepy tymczasowe, 
aby nawiązać kontakt ze 
swoimi odbiorcami i budować 
świadomość marki wśród 
poszczególnych grup klientów. 
Nawet tak ekskluzywna 
marka, jak Tesla otworzyła 
tymczasowe salony 
samochodowe.

Tradycyjni sprzedawcy nie znikną – ale muszą się 
zmienić, żeby przetrwać. Klienci mogą dostać 
dokładnie ten produkt, którego potrzebują dzięki 
kilku kliknięciom myszki (lub klawiatury telefonu), 
a producenci wysyłają go bezpośrednio do 
zamawiającego – jak więc z tym konkurować? 
Odpowiedź brzmi:  poprzez bycie oryginalnym 
i zaskakującym. 

W nadchodzących latach odmienność będzie 
kluczowa: przedsiębiorcy sprzedający niszowe 
produkty i dostarczający specjalnych doznań 
zakupowych przetrwają. Sklepy o przeciętnym 
wystroju i oferujące łatwo dostępne produkty 
zostaną zamknięte.
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Doświadczenie 
warte zapamiętania
Sklepy fizyczne nie są w stanie zaoferować takich samych produktów i niskich cen, 
jak sklepy internetowe, próbują zatem przyciągnąć klientów oferując 
doświadczenia, których brakuje podczas dokonywania zakupów online.

Bawmy się
Aby sprostać nowym oczekiwaniom 
klientów, sklepy i centra handlowe 
przekształcają się w centra rozrywki, 
stają się miejscem, w którym klienci 
mogą bawić się i spędzać czas 
z innymi. Przedsiębiorstwo Tiger 
otworzyło sieć kawiarni do gier, której 
celem jest integracja obcych osób 
poprzez wspólną grę, koreański 
przedsiębiorca Homeplus zbudował 
boiska do gry w piłkę na dachach 
trzech swoich sklepów, a dom 
handlowy Macy’s zaczął organizować 
improwizacje taneczne w swoim 
sklepie. Od kursów fitness w sklepach 
ze sprzętem sportowym, po koncerty 
w butikach i degustację wina 
w  sklepach spożywczych, sprzedawcy 
zmieniają się, aby nie zostać w tyle.

Sklepy stając się miejscami rozrywki, 
jednocześnie przenoszą się na inne 
gałęzie przemysłu. W przyszłości będą 
konkurować z miejscami takimi jak 
muzea, hale koncertowe, restauracje, 
stadiony oraz oczywiście -  media 
społecznościowe.

We własnej osobie
Wraz z rozwojem e-commerce, 
fizyczne sklepy stały się jedynym 
miejscem, w którym możliwe  jest 
bezpośrednie doświadczenie 
produktu. Samsung 837, flagowy sklep 
elektroniczny w Nowym Jorku został 
zaprojektowany tak, aby klienci sami 
doświadczali produktu. Odwiedzający 
mogą testować najnowsze  artykuły, 
jednakże nie mogą ich kupić 
bezpośrednio w sklepie. „Chcieliśmy 
zbudować coś, co jak sądzimy jest 
przyszłością handlu”, powiedział Zach 
Overton, wiceprezes oraz główny 
manager w Samsung 837 -„to nie 
sprzedaż, lecz doświadczenie”.
„Doświadczalny sklep” Google jest 
podobny, to przestrzeń w której ludzie 
mają wgląd w przyszłość technologii 
i mogą wypróbować najnowsze 
gadżety, od zestawów VR (imitujących 
wirtualną rzeczywistość), po 
nowoczesne urządzenia domowe. 
Klienci są zachęcani do wzięcia ich we 
własne ręce oraz zadawania pytań, ale 
jeśli chcesz coś kupić, musisz połączyć 
się za pomocą telefonu z Internetem 
i zrobić to online.
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Personel jest kluczem
W związku z tym, że nabywanie doświadczeń zakupowych to kluczowy powód 
dla którego warto odwiedzić fizyczny sklep, pracownicy przedsiębiorstwa stali 
się ważniejsi niż kiedykolwiek. Respondenci PwC’s Total Retail Survey uważają, że 
to na doświadczonych pracownikach powinni w pierwszej kolejności skupić się 
przedsiębiorcy, którzy chcą polepszyć doświadczenia zakupowe w swoim 
sklepie. W nadchodzących latach zorientowani na przyszłość sprzedawcy będą 
inwestować w swoich pracowników z myślą, że tak ulokowane zasoby przyczynią 
się do poprawy doświadczeń zakupowych klientów. Aby rozwijać umiejętności 
sprzedażowe, firmy będą musiały skupić się na:
• zaangażowaniu personelu w budowanie świadomości marki,
• zapewnieniu pracownikom dogłębnego szkolenia w zakresie produktu,
• wyposażeniu pracowników w technologię sklepową, która pozwoli im na
szybką i bezproblemową obsługę klientów.

Marki zorientowane na klienta oferują obecnie urządzenia mobilne, które 
pozwalają na obsługę klienta i szybką sprzedaż bezpośrednią, dostarczając 
jednocześnie informacje o produktach i rekomendacje.

Spójrzmy prawdzie w oczy: wkrótce zapotrzebowanie na 
sklepy fizyczne, w przypadku większości dokonywanych 
przez nas zakupów, może całkowicie zniknąć. Aby 
przetrwać, muszą one zacząć zaspokajać nowe potrzeby. 
Ta sytuacja może wyglądać kiepsko, ale jest nadzieja. „Do 
2020 roku doświadczenia wezmą górę nad produktem 
oraz ceną”, mówi Mary Portas, jedna z czołowych 
brytyjskich ekspertów ds. komunikacji marki.

Jak powiedział Doug Stephens: „Nikt nie potrzebuje 
produktu. Potrzebny jest powód do zakupu i odpowiedni 
sposób sprzedaży”. W tym roku oraz w niedalekiej 
przyszłości, zyskają na tym sprzedawcy, którzy oferują 
swoim klientom gościnną atmosferę, kompetentnych 
pracowników, czas wypełniony zabawą i edukacją, oraz 
oczywiście – wspaniałe produkty. Sklepy staną się 
miejscami, w których ludzie będą chcieli spędzać wolny 
czas i co za tym idzie - wydawać pieniądze.
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Nowa 
rzeczywistość 

trend 3

wirtualna, 
rozszerzona
VR (wirtualna rzeczywistość) i AR 
(rozszerzona rzeczywistość) - 
w przyszłości będziesz często słyszał te 
pojęcia. Wirtualna rzeczywistość jest 
komputerowo generowaną symulacją 
prawdziwego otoczenia, które pozwala 
użytkownikowi na interakcję. 
Rozszerzona rzeczywistość nakłada 
obraz wirtualny na realny świat. 

Innowacyjni przedsiębiorcy roztaczają 
już nowe, pełne pełne fantazji 
perspektywy dla swoich klientów, 
korzystając z technologii, które świetnie 
pozwalają wczuć się w rzeczywistość. 

W ostatnim czasie zauważyć można 
umieszczone w przebieralniach 
interaktywne lustra, które sugerują 
właściwie dopasowane do klientów 
produkty i promocje. Nowością są także 
ekrany, które wykonują pomiary klienta 
przy wejściu, a następnie sugerują 
dostępne style z multimedialnego 
katalogu. Sprzedawcy zaczęli oferować 
swoim klientom cyfrowe tablety, które 
pomagają zestawić z wybranym 
produktem kolejne elementy uzyskując 
świetną stylizację.

Producent samochodów Fiat opracował 
aplikację, która pozwala zaprojektować 
interaktywny model 3D swojego 
wymarzonego samochodu. Stało się to 
znakomitym narzędziem dla dealerów 
samochodowych, którzy mogą dzięki 
niemu pokazać wszystkie możliwe 
dodatki do pojazdów, bez konieczności 
prezentowania ich na wybranych 
modelach. Dom towarowy Macy's 
stworzył wirtualną wersję swojego 
głównego sklepu w Nowym Jorku, 
wyłącznie dla klientów chińskiego portalu 
Alibaba. W dniu 11 listopada (chińskiej 
wyprzedaży z okazji Singles’ Day) 
kupujący mogli odwiedzić wirtualny sklep 
za pośrednictwem zastrzeżonej aplikacji 
i dokonywać zakupu na odległość tysięcy 
kilometrów. 

Immersywne technologie pojawiają się na 
tyle rzadko, że nadal dostarczają klientom 
niezwykłych wrażeń. Stanowią zatem 
świetny sposób, by pobudzić wyobraźnię 
i wzmocnić relacje klient-marka. 
Czynnik nowości może również 
zwiększyć bazę klientów, ponieważ ludzie 
decydują się dzielić swoimi ekscytującymi 
wirtualnymi doświadczeniami ze swoimi 
przyjaciółmi. 

Sprzedawcy zaczęli zdawać sobie sprawę z potencjału technologii AR i VR,  
zatem zyskują one na popularności. Gartner przewiduje, że do 2020 roku 100 
milionów konsumentów będzie robić zakupy dzięki technologii rozszerzonej 
rzeczywistości. Za kilka lat VR i AR mogą być tak powszechne i znane, jak 
telefony komórkowe. "W ciągu pięciu lat rzeczywistość rozszerzona stanie się 
mniej toporna i mechaniczna niż obecnie, korzystanie z niej będzie wygodne 
i będziemy mogli używać tego rozwiązania nie wstając z kanapy" - mówi 
futurysta Doug Stephens. Sprzedawcy myślący o przyszłości powinni 
zastanowić się, w jaki sposób mogą włączyć te immersywne technologie 
w swoją strategię w nadchodzących miesiącach, zanim spowszechnieją.
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Otaczająca nas 
technologia
Nowoczesna technologia jest wszędzie, ale ludzie nadal oczekują nowinek. 
Innowacje, które wydawały się fantastyczne zaledwie kilka lat temu – takie 
jak drony, auta samojezdne czy też drukarki 3D - stały się już normą.

W twoich 
butach
Od ubrań, które mogą 
bezprzewodowo ładować 
telefon, po inteligentne 
soczewki kontaktowe 
z wbudowanym aparatem - 
technologia jest coraz lepiej 
ukrywana w rzeczach 
codziennego użytku. 
Forrester - jedna z najbardziej 
wpływowych firm 
badawczych i doradczych na 
świecie, przewiduje, że w 2021 
roku, prawie co trzeci 
Amerykanin skorzysta 
z technologii mobilnej, którą 
zawsze może mieć przy sobie. 
Oczekujemy, że urządzenia te 
wkrótce obejmą większość 
aspektów życia: od 
kontrolowania zdrowia 
naszego oraz zwierząt 
domowych przez planowanie 
podróży, po przypomnienia 
o spotkaniach i nowych
ofertach sklepów.

Po pierwsze mobilność, 
po pierwsze chmura
Jak wynika z ostatniego rocznego raportu mobilności 
firmy Ericsson, szacuje się, że do 2020 roku liczba 
użytkowników smartfonów wyniesie 6,1 miliarda. 
Smartfony i tablety są głównymi środkami interakcji 
między konsumentami, są także zintegrowane 
z coraz większą liczbą urządzeń, które mają dostęp 
do Internetu. Do 2020 roku Gartner przewiduje, że 
21 miliardów urządzeń będzie połączonych 
z Internetem Rzeczy (IOT), które dostarczą nowych 
wrażeń zakupowych związanych z marką, zarówno 
online, jak i w fizycznych lokacjach.

Rozwiązanie Chmurowe staje się coraz bardziej 
powszechne. Według Gartnera, do 2020 roku będzie 
to najczęstsza opcja wdrażania oprogramowania. 
Chmura umożliwia już dostęp do mniejszych sklepów 
detalicznych oraz najnowocześniejszych usług - od 
punktów sprzedaży (POS), przez analitykę danych, 
po usługi rekomendacji - za ułamek kosztów 
rozwiązań on-premise. W przyszłości "Bardziej 
zaawansowane możliwości IT będą dostępne tylko 
w chmurze, co zmusi niechętne temu rozwiązaniu 
organizacje do szybszej adaptacji chmury" - 
powiedział Yefim V. Natis, wiceprezes Gartner 
Research.
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AI
Od rekomendacji filmów czy muzyki, po inteligentnych asystentów jak 
Microsoft Cortana i Amazon Echo, sztuczna inteligencja (AI) zmienia 
sposób, w jaki kupujemy- otwiera nowe możliwości dla sprzedawców. 

W sklepie, sztuczna inteligencja może zostać wdrożona jako 
wirtualny asystent dla sprzedawców, aby oferować klientom 
dopasowanie produktów na poziomie zbliżonym do tego, który 
prezentują witryny e-commerce.

Internetowe witryny e-commerce już używają sztucznej inteligencji 
do różnych zadań – wyszukiwania podobnych elementów ze zdjęć, 
optymalizacji zawartości pod kątem użytkownika lub automatyzacji 
obsługi klienta w postaci chatbotów. Chatboty są szczególnie 
interesujące, ponieważ okazały się doskonałym narzędziem do 
tworzenia przyjemnych wrażeń dla użytkownika i promowania 
tożsamości marki. To rozwiązanie dostarcza wiele możliwości: 
według ankiety SONAR™ 60% amerykańskich i 53% brytyjskich 
millenialsów woli rozmawiać z chatbotem niż z prawdziwą osobą, 
która rozwiązałaby problem związany z obsługą klienta.

Również na zapleczu organizacyjnym, AI może stanowić nieocenione 
narzędzie do optymalizacji złożonych problemów logistycznych 
i uzupełniania zapasów, wykorzystując dane w celu monitorowania 
dostępności produktów we właściwych magazynach.

Technologia będzie się coraz szybciej 
rozpowszechniać. Najlepsze marki już w tym roku 
wykorzystają technologię jako integralną część 
doświadczeń klienta, aby wspierać wizerunek 
marki i upraszczać zakup od odkrycia produktu, 
po jego dostawę. Przedsiębiorcy myślący 
przyszłościowo posłużą się możliwościami 
oferowanymi przez chmurę, oraz skorzystają 
z usług takich jak machine learning i AI do 
szkolenia pracowników i spersonalizowanej 
obsługi klienta.
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Troska konsumenta
trend 5

Wraz ze wzrostem zamożności, konsumenci nie muszą kierować się wyłącznie ceną. Chociaż stosunek 
jakości do ceny jest nadal ważny przy wyborze marek i produktów, klienci coraz częściej wybierają 
sprzedawców, którzy reprezentują wartości, które są zgodne z ich własnymi. Ten trend jest już 
widoczny na całym świecie.

W nadchodzącym roku zobaczymy więcej przykładów sprzedawców kierujących 
się przede wszystkim wartościami. Marki, które są autentyczne, uczciwe 
i odpowiedzialne sprawiają, że nabywcy staną się otwarci i będą przyciągać 
coraz większą liczbę klientów (szczególnie z pokolenia millenialsów).

Zdrowa żywność, dla ciała i planety
Ekskluzywne sklepy spożywcze sprzedające produkty ekologiczne mnożą się w Chinach z powodu 
rosnącej nieufności do dotychczasowego systemu produkcji żywności. Chińscy konsumenci zostali 
niedawno nazwani "najbardziej świadomymi zdrowia na świecie".

Wynajmować, aby kupić mniej
Od taksówek, po wakacyjne mieszkania, ekonomia współdzielenia nabiera rozpędu. Przykładem może 
być Rent the Runway - bardzo udana internetowa usługa wynajmu designerskich sukni i akcesoriów. 
Utrzymując motto "Dlaczego kupować, kiedy można wynająć?", firma apeluje w szczególności do 
młodszych pokoleń konsumentów, którzy są bardziej zainteresowani próbowaniem nowych stylów 
niż kupowaniem większej ilości rzeczy.

Całkowita uczciwość się opłaca
Współcześni konsumenci są coraz bardziej nieufni wobec motywów i metod działania korporacji. 
Coraz częściej wymagają uczciwości i ją nagradzają. Firmy takie jak Everlane, przystępna marka 
modowa, która publicznie dzieli się informacjami o swoim łańcuchu dostaw i pokazuje koszty 
produkcji swoich produktów z dokładnością co do dolara, są coraz bardziej popularne (i osiągające 
zyski), właśnie ze względu na swoją otwartość.

Uczciwe, nieretuszowane kampanie
Od nieretuszowanych komputerowo modelek i modeli eksponujących tatuaże, niedoskonałości 
i zmarszczki na skórze, aż po kampanie pozytywnego nastawienia do ciała - konsumenci coraz 
częściej nagradzają marki, które przedstawiają obraz zgodny z prawdą.
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trend 6 Widzisz, kupujesz
Sieć mediów społecznościowych coraz 
bardziej napędza konsumpcję. Za ich 
pomocą ludzie wchodzą w interakcję 
z markami, przeglądają reklamy, czytają 
komentarze, sprawdzają recenzje firm 
i ofert, a także, coraz częściej używają ich 
do bezpośredniego zakupu. Mimo że 
obecnie jeszcze niewiele osób korzysta 
z kanałów społecznościowych do robienia 
zakupów, działalność ta szybko zyskuje na 
popularności i  już umocniła się na 
wschodzących rynkach. Jak wynika 
z badania koniunktury PwC, zwłaszcza 
tajscy konsumenci są otwarci na możliwość 
dokonania zakupów za pomocą mediów 
społecznościowych. Spodziewamy się, że 
taka forma zakupów stanie się popularna 
w nadchodzących latach  na całym świecie.

Wystarczy kliknąć
Zakupy mogą być zabawą. Jednakże 
„w przypadku niektórych produktów, 
najbardziej przyjemne zakupy to 
takie, które nie muszą mieć miejsca”, 
mówi Amir Pelleg. Pelleg jest 
dyrektorem Amazon  Dash - jest to 
urządzenie składające się 
z przycisku podłączonego do Wi-Fi, 
który pozwala na ponowne 
zamówienie ulubionych produktów 
za pomocą jednego kliknięcia. 
Produkty powiązane z przyciskami 
Dash cechuje zwykle niski stopień 
zaangażowania podczas zakupu, są 
to: np. detergenty, ręczniki 
papierowe i karmy dla psów. Przy 
uruchomieniu programu w 2015 roku 
oferowano 18 marek; rok później 
program obejmował ich ponad 150.

Dostępność 
od zaraz
Czasy, w których trzeba było godzinami czekać, aby 
usłyszeć swoją ulubioną piosenkę w radiu, dawno już 
minęły. Żyjemy w erze natychmiastowej gratyfikacji.
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Kupiony, wysłany, dostarczony
Jeszcze kilka lat temu kupujący online chętnie czekali tydzień lub dwa, aby 
odebrać swoje zakupy. Dzisiaj, dzięki firmie Amazon, jednodniowa wysyłka jest 
normą. Staliśmy się tak niecierpliwi, że większość kupujących online oczekuje, że 
ich stan zamówienia zostanie zaktualizowany w ciągu kilku godzin, informuje 
OSM Worldwide’s State of Online Shopper Delivery Expectations. Oczekiwania 
klientów są bardzo wysokie i nadal rosną. Szybka wysyłka i nowoczesne opcje 
śledzenia produktów stają się coraz bardziej potrzebne sprzedawcom.

Cierpliwość przestała być już  cnotą. W przyszłości na 
wygranej pozycji będą firmy, które maksymalizują wygodę 
użytkowników i minimalizują czas zmarnowany na 
przeglądanie stron internetowych lub  oczekiwanie na 
dostawę. W nadchodzących latach możemy spodziewać 
się, że spopularyzowane zostaną poniższe trendy: 

Usługi subskrypcji, które dają możliwość regularnego 
odbierania przedmiotów w domu - bez konieczności 
wychodzenia i ponownego wybierania produktów, są 
bardzo pozytywnie odbierane przez konsumentów. 
Oczekujemy, że niedługo zostaną one rozszerzone 
o koszyki "codziennych zakupów" wypełnione
nudnymi, ale niezbędnymi przedmiotami
gospodarstwa domowego, takimi jak ręczniki
kuchenne czy pasta do zębów.

• Wygoda będzie miała większe znaczenie niż cena. To
wygoda jest powodem, dla którego ludzie robią zakupy za
pomocą mediów społecznościowych. Właśnie dlatego
użytkownicy Dash klikają przycisk, aby uzupełnić filtry do
kawy: ponieważ jest to szybkie i bezproblemowe - nie
dlatego, że jest to najlepsza oferta na rynku.

• Rozwiązania technologiczne, stanowiące udogodnienia
dla klientów przy zakupie zwykłych, codziennych
towarów, będą zwiększać ich lojalność w stosunku do
sprzedawcy, jak i konkretnych produktów.
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Współpraca 
i personalizacja 
Masowa produkcja straciła swój urok. Obecnie konsumenci chcą kupować 
wyjątkowe produkty - idealne, unikalne przedmioty wykonane specjalnie 
dla nich. W przyszłości, w branży handlowej kluczowym wyróżnikiem 
będzie personalizacja.

Stworzone dla 
Ciebie
Popyt na wyroby rzemieślnicze 
stale rośnie i prawdopodobnie nie 
zmniejszy się w nadchodzących 
latach. Obecnie popularne stają się 
sklepy fizyczne i internetowe 
z rękodziełem, sprzedające 
unikatowe, ręcznie robione 
produkty (przychody Etsy wzrosły 
prawie o 40 % w porównaniu 
z ubiegłym rokiem, a nawet 
Amazon dodał sekcję "Handmade"). 
Pomyśl też o praktycznych 
kursach i warsztatach, które 
pojawiły się w centrach 
handlowych i sklepach. Nie 
wspominając już o możliwościach 
druku 3D: Adidas pracuje nad 
wdrożeniem innowacyjnej 
technologii footscan w swoich 
sklepach. Celem jest umożliwienie 
produkowania na miejscu obuwia 
sportowego, z nadrukiem na 
trójwymiarowej podeszwie, 
dostosowanym do indywidualnych 
potrzeb każdego użytkownika.

Praca zespołowa
Jak zaprojektować nowy, wspaniały 
produkt, który będzie odpowiadał 
na potrzeby konsumentów? 
Oczywiście, współpracując 
z klientami. Znane marki coraz 
częściej otwierają się na porady 
konsumentów, na przykład 
poprzez wykorzystanie 
crowdsourcingu do 
współtworzenia i rozwoju 
produktu. Coraz częściej ma 
miejsce współpraca ze start-upami 
typu „zrób to sam”. Shoes of Prey, 
firma, która pozwala klientom 
projektować własne buty na 
zamówienie, była znana tylko 
w internecie, dopóki nie zaczęła 
współpracy ze sklepami 
Nordstrom.
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Projekt wspierany danymi
Im bardziej Internet Rzeczy staje się popularny, tym więcej 
informacji o użytkowaniu produktu jest dostarczanych 
sprzedawcom, co daje wgląd w potrzeby i preferencje nabywców. 
Amazon zawdzięcza swój sukces zdolności do gromadzenia danych 
z wielu źródeł (recenzji klientów, stron konkurentów, wyszukiwania 
produktów i oczywiście z własnych urządzeń) oraz wykorzystywaniu 
ich w celu polepszenia doznań zakupowych.

W przyszłości personalizacja będzie w coraz większym stopniu zależeć 
od danych niejawnych: informacji, których ludzie nie przekazują 
bezpośrednio sprzedawcom, ale które można  wywnioskować z ich 
zachowania. Scott Galloway, nowojorski profesor Stern School of 
Business i ekspert ds. strategii marki, mocno wierzy w siłę ukrytych 
danych. „Ludzie nie wiedzą, jakie buty sportowe chcą kupić”, mówi. 
Konsumenci chcą, aby to sprzedawca znał ich potrzeby i preferencje 
w oparciu o  przyzwyczajenia oraz wykorzystał te spostrzeżenia, aby 
zaoferować im odpowiedni rodzaj butów, biorąc pod uwagę ich budżet, 
nawyki podczas biegania i styl.

W tym roku na lepszej pozycji będą sprzedawcy, 
którzy wsłuchają się w potrzeby swoich klientów 
i będą tworzyć produkty wraz z nimi. 

Personalizacja będzie hasłem przewodnim 
w nadchodzącym roku. Aby dostosować 
produkt do klienta i zapewnić doznania 
zakupowe na wysokim poziomie, sprzedawcy 
będą potrzebować wysokiej jakości danych 
oraz możliwości wykorzystania informacji, 
które otrzymują od użytkowników. Jest to 
zwycięska strategia sukcesu popularnych marek 
modowych, takich jak H&M i Zara, które 
doskonale potrafią zdobywać wiedzę od swoich 
klientów i szybko przekazują ją do łańcucha 
produkcyjnego. Mamy nadzieję, że więcej 
przedsiębiorstw weźmie przykład z ich 
działania. 
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Adaptacja 
ważniejsza od 
pozycji
Gdy klienci przechodzą transformację, sprzedawcy muszą 
się dostosować i być przygotowani na zmiany - lub 
zniknąć.

Sukces coraz częściej sprowadza się do zdolności 
sprzedawców w zakresie oferowania klientom 
spersonalizowanych i bezproblemowych zakupów w 
ekscytującym otoczeniu, w którym chcą spędzać czas.

Dalekowzroczni sprzedawcy będą koncentrować swoje 
wysiłki na wdrażaniu technologii, która zachwyci klientów 
i sprawi, że zakupy będą bardziej przyjemne i ekscytujące.

Solidna integracja technologii, analityki i mediów 
społecznościowych w sklepie będzie niezbędna do 
oferowania spersonalizowanych usług, które zwiększają 
zaangażowanie klientów.

Branża szybko się rozwija. Działaj teraz, aby zyskać 
długoterminowe korzyści.
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Czy jesteś gotowy na 
handel przyszłości? 
W przyszłości doświadczenia zakupowe, jakie 
zapewniasz klientom zdeterminują Twój sukces.

Aby utrzymać się na szczycie, potrzebujesz 
technologii, które obsługują szybkie transakcje 
w dowolnym miejscu i dostarczają klientom 
spersonalizowane rekomendacje. 
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Future
retail

O LS Retail

EIP – Certyfikowany partner LS Retail

oraz EIP Sp. z o.o. to 
rekomendowany przez Microsoft partner wdrożeniowy. W 2017 roku firma po raz kolejny otrzymała tytuł 
Partner of The Year w kategorii Dynamics NAV. EIP należy również do elitarnego grona najbardziej 
strategicznych partnerów na świecie - Inner Circle for Microsofot Dynamics. 
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