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Wprowadzenie

Handel elektroniczny stanowi obecnie jedną z najbardziej dynamicznych i istot-
nych dziedzin gospodarki wielu krajów, w tym Polski. Dla istniejących już przedsię-
biorstw stworzył on nowe możliwości konkurowania i ekspansji na większą skalę, 
a dla powstających podmiotów – perspektywę szybkiego rozwoju. Jest to możliwe 
dzięki niskim barierom wejścia, które zachęcają coraz większą liczbę firm do sprze-
daży swoich produktów przez internet. Na dynamiczny rozwój handlu interneto-
wego w ostatnim czasie ma wpływ rosnąca mobilność i coraz większa popularność 
przenośnych urządzeń (smartfony, tablety), dzięki którym klienci zamawiają coraz 
częściej towary i usługi w wygodnym dla siebie momencie i miejscu.

Z uwagi na dość małe bariery wejścia handel elektroniczny cechuje duże rozdrob-
nienie (85% e-sklepów to mikro- i małe przedsiębiorstwa). Według różnych opracowań 
w Polsce jest 15–20 tys. sklepów internetowych [12, s. 63]. W większości przypadków 
internet stanowi jednak dla tradycyjnych sklepów dodatkowe źródło sprzedaży (ang. 
bricks & mortar players). Tylko część firm skupia się wyłącznie na e-handlu (ang. pure 
players). Obecnie w e-handlu dominują transakcje B2C (ang. business to consumer), 
w których towar jest zamawiany przez klientów indywidualnych. Obsługa takich klien-
tów jest o wiele trudniejsza niż w B2B (ang. business to business) i wymaga wdroże-
nia specjalnych procedur. Dokonują oni często zakupów jednorazowych, wobec tego 
ich lojalność jest stosunkowo niska, a ich oczekiwania są coraz większe. Zasadniczą 
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różnicą między handlem tradycyjnym a handlem internetowym jest taka, że w tym 
pierwszym detalista sprzedaje produkt, który jest dostępny na przysłowiowej półce, 
natomiast w tym drugim sprzedaje swoistą obietnicę realizacji zamówienia. E-klien-
tom zależy nie tylko na samym produkcie, lecz także na otrzymywaniu informacji 
o przesyłce w czasie rzeczywistym, uproszczonych i darmowych zwrotach towarów 
oraz elastycznej możliwości dostawy.

Przedsiębiorstwa, dla których internet stanowił dodatkowe źródło sprzedaży, 
musiały nauczyć się nowych relacji z klientami. Przykładowo, producenci zaczęli 
nawiązać bezpośrednie relacje ze swoimi klientami końcowymi, zastępując tym samym 
pośredników, np. dystrybutorów, hurtowników. Dodatkowym utrudnieniem jest prze-
nikanie się kanałów sprzedaży oraz dystrybucji pochodzących z handlu tradycyjnego 
i internetowego. Klient chce decydować, jak będzie przebiegał jego łańcuch warto-
ści w całym procesie zakupu. Coraz większy nacisk kładzie na możliwości wyboru 
zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o produktach (np. w sklepie, w inter-
necie, przez telefon), możliwości ich testowania i zakupu (np. w sklepie, domu), jak 
i ich odbioru i zwrotu (np. za pomocą kuriera, terminalu samoobsługowego). Aby 
zapewnić pożądane przeżycia i doświadczenia zakupowe, przedsiębiorstwa integrują 
coraz częściej różne kanały handlu. Powstają więc pytania, jak te kanały są ze sobą 
powiązane, czy się przenikają i jak wpływają na doświadczenie klienta oraz relacje 
ze sprzedawcą.

Celem artykułu jest przedstawienie zmieniających się relacji przedsiębiorstw 
z klientami w kontekście rozwijającego się handlu elektronicznego, w szczególności 
w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Do jego realizacji wykorzystano dostępne 
źródła literaturowe.

W artykule obszar rozważań został ograniczony do relacji przedsiębiorstwa z klien-
tami końcowymi (B2C) w handlu, w którym wykorzystuje się tradycyjny i interne-
towy kanał sprzedażowy. Oczywiście, relacje między przedsiębiorstwami (B2B) czy 
innymi interesariuszami mogą być przedmiotem dalszych badań.

1. Relacje z klientem

Pojęcie relacji ma dość szerokie znaczenie. Sprowadza się je do stosunków lub 
zależności między przedmiotami, podmiotami, wielkościami itp. Może to być rów-
nież związek, który występuje między ludźmi lub grupami społecznymi [19]. Relacje 
występują między co najmniej dwoma elementami. W naukach o zarządzaniu są one 
rozumiane jako „(…) zbiór odczuć, postaw i zachowań wobec siebie dwóch (lub 
więcej) podmiotów oraz oddziaływań zachodzących między nimi, które mogą mieć 
charakter pozytywny, negatywny lub obojętny” [18, s. 22]. Relacje między podmio-
tami mogą być wyrażone w różnej formie, np.: komunikacji, transakcji, współpracy, 
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konkurencji czy przepływu między nimi. Mogą być więc incydentalne (np. pojedyncze 
transakcje kupna-sprzedaży), ale także powtarzalne, trwające dłuższy czas. Dodat-
kowo relacje mogą mieć zarówno bezpośredni, jak i pośredni charakter. Te pierw-
sze to takie, które łączą dany podmiot z jego najbliższymi partnerami rynkowymi 
(np. bezpośredni dostawcy, odbiorcy). Natomiast stosunki pośrednie dotyczą dal-
szych relacji z organizacjami określonego podmiotu, które wymagają pośrednika [11].

Przedsiębiorstwa handlowe kształtują relacje ze swoimi kontrahentami w różny 
sposób. Wykorzystywane są do tego zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa, które 
mają na celu wzbudzenie i utrzymanie zaufania. W efekcie umożliwia to pozyskanie 
klientów, a potem ich utrzymanie i umacnianie relacji. Te dwa ostatnie wymagają 
dobrej znajomości klientów i dbanie o ich zadowolenie. Ważna jest właściwa obsługa 
klienta, która powinna uwzględniać działania logistyczno-marketingowe i obejmo-
wać procesy przed zawarciem transakcji z klientem, w jej trakcie i po jej zawarciu. 
Coraz częściej te działania są złożone i długofalowe. W marketingu relacji zwraca 
się uwagę na budowanie związków opartych o lojalność, które przynoszą korzyści 
zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i jego klienta oraz są rozciągnięte w czasie [15, 
s. 16–17]. Dodatkowo między klientami a przedsiębiorstwem występuje interakcja, 
której ocena jest determinowana zarówno obiektywnymi zdarzeniami, jak i wraże-
niami, które te zdarzenia wywołują [5, s. 60]. Natomiast logistyczna obsługa klienta 
umożliwia zniwelowanie luki przestrzennej i czasowej między wytworzeniem pro-
duktu przez przedsiębiorstwo a jego konsumpcją przez klienta [21, s. 31]. Mówi 
się nawet o wzorcu obsługi klienta, którego opracowanie i stosowanie umożliwia 
kształtowanie przewagi konkurencyjnej [3, s. 78; 22, s. 194]. Wzorzec ten odnosi się 
do standardów obsługi, które podlegają pomiarowi i ocenie na każdym z jej etapów 
[13, s. 74]. W tym celu opracowywana jest polityka obsługi klienta, która stanowi 
swoiste zobowiązanie przedsiębiorstwa do spełniania wymagań klientów i ciągłego 
doskonalenia wypracowanych standardów obsługi [4, s. 50]. Dzięki takiemu podej-
ściu przedsiębiorstwo nabywa umiejętności do utrzymywania klientów.

2. Relacje z klientem w świecie wirtualnym

Pojawienie się internetu w działalności gospodarczej przedsiębiorstw spowo-
dowało powstanie dodatkowego kanału sprzedaży, a tym samym nowych źródeł 
tworzenia, utrzymywania i umacniania relacji. Internet jednak nie zmienił istotnie 
grupy docelowej w stosunku do tradycyjnego handlu. Została ona jedynie posze-
rzona o klientów, którzy kupowali produkty w innych przedsiębiorstwach lub nie 
korzystali z tych produktów ze względu na ich niedostępność w postaci odległego 
miejsca (np. towary z zagranicy), braku czasu lub innego trybu życia [7]. Internet 
stał się istotnym medium i narzędziem w kreowaniu wartości dla klienta. Dzięki 
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internetowi klienci mają dostęp do informacji o przedsiębiorstwach, a tym samym 
o ich produktach. Łatwo mogą wyszukiwać oferty i je ze sobą porównywać. W świe-
cie wirtualnym relacje te często nie są trwałe, bo zawiązywane są na potrzeby poje-
dynczych transakcji. Bardziej świadomi menedżerowie próbują jednak to zmienić, 
wprowadzając mechanizmy zwiększające lojalność klientów.

Cechą charakterystyczną internetu jest dostęp do oferty przedsiębiorstw. Klient 
może dokonać zakupu w wygodnym dla siebie czasie i miejscu. Ze względu na brak 
fizycznej obecności ważne jest stworzenie klientowi przyjaznego środowiska, w któ-
rym będzie się czuł podobnie jak w przypadku tradycyjnych zakupów. Dodatkowo 
należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przez procedury i systemy zabez-
pieczeń oraz zaufania, np. przez rekomendację, doświadczenie, renomę [16, s. 7].

Internet, w szczególności realizowany za jego pomocą e-biznes, wpłynął i nadal 
wpływa na relacje przedsiębiorstwa z klientami. T. Doligalski wyróżnił pięć działań 
odróżniających e-biznes od tradycyjnego sposobu prowadzenia działalności gospo-
darczej, które kształtują relacje z klientami [8; 9]:

 � wirtualizacja produktu,
 � dostosowanie oferty,
 � efekt sieciowy,
 � zastosowanie marketingu doświadczeń,
 � wykorzystanie cyklu życia klienta.

Wirtualizacja produktu wiążę się z ucyfrowieniem (digitalizacją) produktu lub 
z dodaniem do niego informacji cyfrowej. Ucyfrowienie produktu może być frag-
mentaryczne lub całkowite. W tym pierwszym przypadku tylko część produktu pod-
lega digitalizacji, a pozostała pozostaje materialna, np. zakup biletu na pociąg przez 
internet, gdzie bilet jest w postaci cyfrowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym, 
a usługa przewozu pasażera pozostaje niezmienna i ma wymiar materialny. Całkowite 
ucyfrowienie produktu ma miejsce wtedy, gdy produkt zostaje przetransformowany 
do postaci niematerialnej, np.: muzyka, film, książka dostępna przez internet. Nato-
miast dodanie informacji cyfrowej do produktu nie zmienia jego fizycznej postaci, 
ale tylko dostarcza dodatkowej wartości klientowi, np. możliwość porównywania 
produktów w aplikacji dostępnej na platformie internetowej sprzedawcy, dostęp do 
ocen i recenzji innych użytkowników. Warto zauważyć, że proces wirtualizacji pro-
duktów nasilił się wraz z rozpowszechnieniem urządzeń mobilnych, w szczególno-
ści smartfonów. Za pomocą telefonu klienci wypłacają pieniądze, płacą za zakupy, 
zamawiają taksówkę, kupują bilety na komunikację miejską itp. [8].

Z procesem wirtualizacji, w szczególności ze wzbogacaniem produktu o infor-
macje, związani są często pośrednicy znajdujący się między klientem a sprzedawcą. 
Są to organizacje, które wspomagają obsługę klienta zarówno na etapie przed trans-
akcją, w jej trakcie, jak i po niej. Nie dokonują oni jednak digitalizacji produktów. 
Przykładem są wyszukiwarki internetowe i porównywarki umożliwiające znalezienie 
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określonego produktu, np. w najkorzystniejszej cenie lub z najwyższymi ocenami. 
Dla klientów taka usługa jest zazwyczaj bezpłatna, a sprzedawcy internetowi płacą za 
ekspozycję swoich ofert lub są obciążani prowizją za sprzedaż. Innymi przykładami 
są platformy aukcyjne, platformy wysyłkowe (tzw. broker kurierski), systemy płat-
ności internetowych. Wskazane podmioty są swoistymi dostawcami usług, których 
można określić jako podmioty oferujące produkty komplementarne (uzupełniające). 
Ich pojawienie się przyczyniło się do szybkiego rozwoju handlu elektronicznego, 
a także do powstania nowego układu relacji między przedsiębiorstwami a klientami, 
który w takiej postaci w tradycyjnym handlu nie występuje2.

Z kolei drugie działanie – dostosowanie oferty – odnosi się do produktu, jego ceny 
i dostawy oraz sposobu komunikacji. W przypadku handlu elektronicznego wiąże 
się z indywidualizacją i kastomizacją. Ta pierwsza oznacza automatyczną adaptację 
produktu, jego części lub elementów z nim związanych do preferencji klienta bez jego 
aktywnego udziału. Jest to np. geolokalizacja rozpoznawana przez system operacyjny 
urządzenia mobilnego. Natomiast kastomizacja oznacza aktywne dostosowanie pro-
duktu, jego części lub elementów z nim związanych przez klienta do własnych prefe-
rencji. Klient decyduje o kształcie tego produktu, w szczególności współtworzy razem 
z przedsiębiorstwem wartość. Przykładem jest decyzja o sposobie dostawy, rodzaju 
i częstotliwości otrzymywanych informacji. W przypadku większej grupy klientów 
jest stosowana masowa kastomizacja, gdzie wytwarzane są bardzo zróżnicowane pro-
dukty na większą skalę, ale uwzględniające indywidualne potrzeby klientów. Szcze-
gółowe informacje uzyskane w trakcie realizacji zlecenia mogą stanowić podstawę 
długotrwałej relacji z klientem [1, s. 59–60]. Przykładem jest możliwość przygoto-
wywania własnych list z muzyką dostępną w internecie lub przygotowanie kampa-
nii reklamowej za pomocą Google AdWords. W procesie współtworzenia wartości 
klient ponosi koszt, np. w postaci poświęconego czasu na zdobycie wiedzy. Koszty 
zmiany dostawcy mogą być dla niego zbyt wysokie. Jest to więc dla klienta swoista 
inwestycja w relacje, która w jego odczuciu powinna się zwrócić. W związku z tym 
może to się przyczyniać do kontynuowania tej relacji w przyszłości, a więc zwiększać 
jego lojalność wobec przedsiębiorstwa.

Natomiast efekt sieciowy (ang. network effect) to zjawisko, w którym konsumenci 
odnoszą korzyści (w szczególnych przypadkach także straty) z posiadania określo-
nego dobra, gdy zwiększa się jego popularność. Dzięki niemu wzrasta (w szczegól-
nych przypadkach zmniejsza się) wartość dla klienta w oparciu o wartości dostarczane 
przez innych konsumentów. Efekt ten nie jest nowym zjawiskiem i nie występuje 
tylko w internecie. Od dawna wykorzystywany jest np. w transporcie i telekomu-
nikacji. W odróżnieniu od efektu skali, który związany jest ze stroną podażową 

2 Co prawda, w tradycyjnym handlu są pośrednicy w usługach bankowych (np. emitenci kart płatniczych), 
usług logistycznych (np. spedytorzy), ale ich usługi różnią się od tych w świecie wirtualnym.
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i wpływa na jednostkowe koszty produkcji dostawcy, efekt sieciowy występuje rów-
nież w warstwie popytowej, a więc ma również znaczenie dla klienta. Efekt sieciowy 
jest nazywany również popytowymi korzyściami skali lub zewnętrznym efektem 
sieci [20, s. 191]. W internecie można znaleźć wiele przykładów, w których występuje 
efekt sieciowy. Są to portale społecznościowe (Facebook, LinkedIn itp.), platformy 
aukcyjne (eBay, Allegro itp.), komunikatory (Skype, Gadu-Gadu itp.). Dołączenie 
nowego użytkownika do tych aplikacji zmienia jego wartość i innych użytkowni-
ków. Początkowo następuje szybki przyrost wartości, z którego korzystają inni użyt-
kownicy. Po osiągnieciu tzw. masy krytycznej (odpowiedniej liczby użytkowników, 
która jest barierą wejścia dla potencjalnych konkurentów) [9] wartość ta przestaje 
się zwiększać, w niektórych przypadkach występuje nawet negatywny efekt. Wzrost 
liczby użytkowników może spowodować bowiem spadek wartości dla pozostałych 
uczestników sieci. Może to być wywołane problemami technicznymi, nadmiarem 
informacji, które zmniejszają komfort użytkowania danego dobra przez resztę konsu-
mentów. Negatywne efekty sieciowe mogą być również spowodowane zmniejszeniem 
prestiżu i elitarności czy znudzeniem. Niezależnie od pozytywnych i negatywnych 
skutków zwiększenie liczby uczestników określonej społeczności czy przedsięwzię-
cia przyczynia się do wzrostu liczby relacji i w efekcie zagęszczenia sieci, co z kolei 
prowadzi do wystąpienia efektu małego świata (ang. small world effect). Struktura 
relacji pośrednich powoduje bowiem, że dowolnych dwóch użytkowników można 
powiązać ze sobą przy pomocy stosunkowo małej liczby połączeń [10, s. 50].

Kolejnym działaniem jest marketing doświadczeń. Polega on na wykorzystaniu 
emocji klienta oraz dostarczeniu mu pożądanych przeżyć związanych z produktem. 
Warstwa emocjonalna odnosi się do stylu życia, mody, trendów, przynależności spo-
łecznej. Dzięki temu kształtowana jest silniejsza więź między klientem a przedsię-
biorstwem. Internet, głównie dzięki opisanej kastomizacji, umożliwił lepsze poznanie 
klienta, w szczególności jego doświadczeń zakupowych, i w efekcie dostosowanie 
oferty do jego preferencji i zwiększenie poziomu jego lojalności. Bada się nie tylko 
jego doświadczenia związane z samym procesem zakupu, lecz także te przed doko-
naniem transakcji, jak również po niej. Dzięki internetowi możliwa jest interakcja, 
a więc rozwijanie relacji razem z konsumentem. Odpowiednio zaangażowany kon-
sument dzięki pozytywnym doświadczeniom i przeżyciom będzie widział większe 
bariery w przypadku zmiany dostawcy produktów.

Z kolei działanie polegające na wykorzystaniu cyklu życia klienta odnosi się do 
poznania zachowania klienta na poszczególnych etapach jego kontaktu z przedsiębior-
stwem. Umożliwia to dostosowanie do zmieniających się potrzeb oraz generowanie 
nowych potrzeb klienta. Jak już wspomniano, internet umożliwia bliższą interakcję 
przedsiębiorstwa z klientem. Dzięki temu dostawca może dokładniej poznać potrzeby 
swoich potencjalnych klientów i bardziej świadomie oferować swoje produkty. 
Odpowiednio przywiązany klient może nie tylko kupować produkty określonego 
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przedsiębiorstwa, lecz także aktywnie je polecać innym osobom. W przypadku obec-
nych klientów wykorzystuje się tu również sprzedaż dodatkową. Jest to m.in. sprze-
daż krzyżowa (ang. cross-selling), w której sprzedaje się produkty z innej kategorii 
(często komplementarne) oraz sprzedaż droższych produktów z tej samej kategorii 
lub oferowanie bardziej rozbudowanej wersji produktu (ang. up-selling).

3. Handel zintegrowany wielokanałowo

Wraz z powstaniem internetu człowiek stał się częścią świata wirtualnego. Są tam 
jego znajomi i przyjaciele oraz najnowsze wiadomości i ulubione produkty. Świat 
wirtualny coraz bardziej przenika się ze światem rzeczywistym, stał się jego przedłu-
żeniem, dlatego wytyczanie granic pomiędzy nimi staje się niemal obecnie niemoż-
liwe. Można nawet filozoficznie powiedzieć, że nasze życie społeczne i gospodarcze 
cechuje nie tylko zróżnicowana kultura czy mentalność, lecz także odbywa się coraz 
częściej w hybrydowym świecie – w międzyprzestrzeniach i międzyczasach świata 
rzeczywistego i wirtualnego [14, s. 192]. Wyniki badań przeprowadzonych przez 
socjologów pokazują jednoznacznie, że im młodszy jest użytkownik internetu, tym 
mniej postrzega różnice między światem rzeczywistym i wirtualnym. Relacja mię-
dzy klientem a przedsiębiorstwem powinna być więc wyrażona spójną komunikacją, 
połączoną w jeden system, bez podziału na kontakt osobisty, telefoniczny i elektro-
niczny. Takie postrzeganie wymaga więc przygotowania przez współczesne firmy 
handlowe podejścia, który łączy świat rzeczywisty z wirtualnym.

Jeszcze kilka lat temu podejście do zarządzania relacjami z klientami i e-klien-
tami nie było zintegrowane. Menedżerowie tradycyjnych firm handlowych (ang. 
bricks & mortar) nie chcieli lub nie potrafili odwzorować swojego biznesu w interne-
cie. Wykorzystały to przedsiębiorstwa, które rozpoczęły swoją działalność w interne-
cie. Firmy, takie jak Amazon, Alibaba, nie tylko stały się największymi podmiotami 
e-handlu, lecz także zaczęły konkurować z wielkimi tradycyjnymi sieciami handlo-
wymi. Dodatkowo sprzedawcy internetowi zwiększyli możliwości zakupu swoich 
produktów, wykorzystując do tego portale aukcyjne i społecznościowe oraz oferując 
aplikacje na urządzenia mobilne. Ponadto zamawiany towar był coraz częściej dostar-
czany w inny sposób niż tylko za pomocą kuriera. Zaczęto wykorzystywać urządzenia 
samoobsługowe (np. paczkomaty) czy placówki stacjonarne, w których można było 
odebrać paczki. Tradycyjni detaliści zainicjowali sprzedaż produktów przez internet, 
a najwięksi wirtualni sprzedawcy otwarcie stacjonarnych sklepów (np. Amazon Go). 
Ponadto coraz częściej stosuje się nowoczesne technologie w tradycyjnych sklepach. 
Klienci mają dostęp do tabletów, interaktywnych ekranów, mogą korzystać z rozsze-
rzonej rzeczywistości (ang. augmented reality), przymierzać rzeczy na wirtualnych 
manekinach. Powstało więc wiele kanałów sprzedaży produktów i wiele kanałów 
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ich dystrybucji. To zjawisko określa się jako wielokanałowość (ang. multi-channel) 
[6]. Najprościej mówiąc, jest to sprzedaż oferowana i realizowana w różnych miej-
scach (świata realnego i wirtualnego) z wykorzystaniem różnych urządzeń i spo-
sobów dostawy lub odbioru produktu. Wielokanałowość spowodowała, że klienci 
zaczęli mieć duże możliwości w kreowaniu łańcucha wartości zamawianych rzeczy. 
Nie zawsze jednak sprzedawcy dysponowali wszystkimi kanałami sprzedaży i dys-
trybucji. Przez wiele lat tradycyjne sieci handlowe wstrzymywały się przed wprowa-
dzeniem sprzedaży przez internet. Natomiast producenci często sprzedawali swoje 
produkty pośrednio przez dystrybutorów.

Obecnie największym problemem wielokanałowości jest brak zapewnienia jed-
nolitego doświadczenia i przeżycia zakupowego dla klienta. Przykładowo, produkt 
zamówiony przez internet nie może być odebrany w tradycyjnym sklepie lub zwró-
cony do niego. Poza tym dział marketingu nie jest w stanie ustalić, czy klient kupu-
jący produkt w stacjonarnej placówce znalazł go wcześniej w internecie, czy może jest 
lojalnym, ponawiającym zakupy klientem. Mankamentem wielokanałowości w wielu 
przedsiębiorstwach jest brak spójności w przypadku cen. Klienci nadal nieufnie pod-
chodzą do polityki sprzedawców i często sprawdzają cenę produktów w internecie 
przed zakupem w sklepie stacjonarnym [17]. Brakuje też integracji w zakresie pro-
mocji, marketingu, budowania marki i zarządzania łańcuchem dostaw. W skrajnych 
przypadkach dwa kanały bezpośrednio konkurują między sobą.

Handel prowadzony w wymiarze wielokanałowym, który nie jest spójny, powo-
duje utrudnienia natury logistycznej. Ze względu na niezależny charakter działań 
w różnych kanałach sprzedaży i dystrybucji trudno jest prognozować popyt na pro-
dukty, a tym samym dokładnie zaplanować wielkość zapasów i poszczególne trasy 
transportowe. Pojawia się więc problem z dostępnością produktu w poszczególnych 
kanałach, niedoborem lub nadmiarem zapasów w magazynach, przepływem zwra-
canych towarów [17].

W związku z powyższym niektóre przedsiębiorstwa zaczęły te wszystkie kanały 
ze sobą łączyć, aby handel tradycyjny i elektroniczny mógł się wzajemnie uzupeł-
niać. W ten sposób powstała koncepcja omnichanel, którą autor określa jako handel 
zintegrowany wielokanałowo3. Ma ona na celu integrację wielu kanałów sprzedaży 
i dystrybucji w jeden system, dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta. Jest ona 
odpowiedzią na coraz bardziej powszechne „przełączanie się” klientów między kana-
łami online i offline. Integruje różne technologie oraz strategie sprzedaży i logistyki. 
Według badaczy omnichanel daje całościowy obraz klienta [25]. Umożliwia ona 
sprzedawcy lepsze śledzenie procesów zakupowych swoich klientów, a także ich 

3 Nazwa tej koncepcji nie doczekała się jeszcze jednoznacznie akceptowanego tłumaczenia w języku 
polskim. Czasami jest tłumaczona jako wielokanałowość, co jest błędem.
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zachowania oraz poznawanie ich preferencji i lepsze zrozumienie zarówno w świe-
cie realnym, jak i wirtualnym.

Koncepcja zintegrowanego handlu wielokanałowego jest sposobem na wykorzy-
stanie synergii między różnymi kanałami, dzięki ich synchronizowaniu z interakcjami 
klientów [2]. Detaliści mają większą przejrzystość łańcucha dostaw i osiągają wiele 
innych korzyści, np. oszczędności kosztów operacyjnych, wzajemne uzupełnianie 
kanałów dystrybucji [17]. Z kolei klienci mają możliwość płynnego przechodzenia 
z jednego kanału do drugiego w ramach jednego procesu transakcji.

Różne kanały sprzedaży i dystrybucji spowodowały, że powstało wiele możliwości 
realizacji całego procesu zamówienia – począwszy od szukania produktu, przez jego 
zakup, płatność, testowanie, odbiór, aż po zwrot. Często można spotkać się z określe-
niami, które wskazują na kombinację kanałów realnych w wirtualnymi. Przykładowo 
jest to podejście ROPO (ang. research online, purchase offline), które oznacza, że klient 
szuka produktu w internecie, a potem kupuje go w sklepie stacjonarnym. Istnieje też 
tzw. odwrócone ROPO (ang. research offline, purchase online), gdzie klient najpierw 
sprawdza produkt w sklepie stacjonarnym, a następnie kupuje go przez internet. 
Z czasem pojawiły się kolejne, bardziej rozbudowane, modele zakupowe. Jednym 
z nich jest ROTOPO (ang. research online, test offline, purchase online), według któ-
rego klient szuka towaru w internecie, testuje go (np. przymierza rzecz) w tradycyj-
nym sklepie lub w tzw. showroomie, a potem kupuje go przez internet.

Rysunek 1. Kombinacje ścieżek zakupowych w handlu zintegrowanym wielokanałowo

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 1 przedstawiono różne kombinacje ścieżek zakupowych klienta 
w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Uwzględniono tu trzy procesy związane 
z zakupem – poszukiwanie produktu, jego testowanie i zakup. Każdy z tych procesów 
może odbywać się w sklepie stacjonarnym i poza sklepem stacjonarnym (np. szu-
kanie i zakup produktu przez internet, testowanie w domu). Procesy poszukiwania 
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i testowania jednak nie zawsze występują (np. gdy klient zna już produkt i wie, gdzie 
go kupić). Dodatkowo klient może szukać towarów poza tradycyjnym sklepem za 
pomocą komputera, urządzania mobilnego lub papierowego katalogu. Może też 
w różny sposób składać zamówienia i dokonywać płatności.

Rysunek 2.  Kombinacje ścieżek logistycznych w handlu zintegrowanym 
wielokanałowo

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei na rysunku 2 przedstawiono różne kombinacje ścieżek logistycznych 
w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Uwzględniono tu również trzy procesy 
– zakup (będący kontynuacją przedstawionej wcześniej ścieżki zakupowej), odbiór 
i zwrot produktu. Każdy z tych procesów może odbywać się w sklepie stacjonarnym 
i poza nim (np. zakup produktu przez internet, dostawa do domu i zwrot z punktu 
odbioru i nadań przesyłek). Proces zwrotu ma miejsce wtedy, gdy klient odstępuje 
od umowy lub towar jest uszkodzony. W tym pierwszym przypadku ścieżka „zakup 
w tradycyjnym sklepie” à „odbiór w tradycyjnym sklepie” lub „odbiór poza tradycyj-
nym sklepem” à „zwrot towaru w tradycyjnym sklepie” lub „zwrot towaru poza trady-
cyjnym sklepem” nie zawsze jest możliwa. To zależy od polityki sklepu stacjonarnego. 
Natomiast w przypadku zakupu towaru poza sklepem stacjonarnym (na odległość) 
klient ma prawo zwrócić produkt bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia 
jego odbioru. Niektórzy sprzedawcy oferują bezpłatny i wydłużony okres zwrotu, co 
zachęca klientów do zamawiania większej liczby towarów, którzy traktują mieszka-
nie jako własną przebieralnię. Dodatkowo zamówiony produkt przez internet klient 
może odebrać od kuriera, w punkcie odbioru i nadań przesyłek (PUDO – ang. Pick 
Up, Drop Off), z terminalu samoobsługowego (np. paczkomatów). Podobnie mogą 
być realizowane zwroty. Ścieżka „zakup w tradycyjnym sklepie” à „odbiór poza tra-
dycyjnym sklepem” stosunkowo rzadko występuje. Zazwyczaj dotyczy to produktów, 
które trudno klientowi samodzielnie transportować, np. duże AGD lub meble. W tym 
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przypadku klient dokonuje zamówienia w sklepie, ale odbiera produkt np. w domu, 
a dostawę realizuje sklep lub zewnętrzna firma.

Na rysunkach 1 i 2 widać, że istnieje wiele możliwości realizacji całego procesu 
realizacji zamówienia w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Dodatkowo ciągle 
dochodzą nowe kanały w każdej części procesu, tj. w zakresie szukania produktu, 
jego zakupu, płatności, testowania, odbioru i zwrotu. Kanały te przenikają się i uzu-
pełniają się. Niektóre z nich powoli zanikają.

Badania pokazują, że konsumenci, którzy wykorzystują wiele kanałów do współ-
pracy z jednym sprzedawcą, zwykle wykazują wyższy poziom zadowolenia z obsługi 
[24]. Obecnie klienci chcą sami konfigurować swój łańcuch wartości, który zapewni 
im spójne doświadczenie zakupowe. Takie podejście wpływa na relacje między klien-
tem a sprzedawcą. Ten ostatni godzi się na to, że ten pierwszy kontroluje proces 
związany z zakupem (kiedy i jak poszukuje oraz kupuje produkty, jak za nie płaci, 
jak są dostarczane itp.). Dzięki temu klient czuje się lepiej obsłużony, a sprzedawca 
zyskuje bardziej lojalnego klienta.

Podsumowanie

Świat wirtualny przenika się ze światem realnym. Dotyczy to nie tylko życia 
społecznego, lecz także gospodarczego. Współczesny klient chce nabywać pro-
dukty zarówno w tradycyjny sposób, jak i bardziej nowoczesny, np. z wykorzysta-
niem aplikacji mobilnych. Chce sam decydować o sposobie, czasie oraz miejscu 
dostawy produktu i jego ewentualnym zwrocie – w zależności od jego preferencji, 
aktualnej sytuacji, pory dnia lub kategorii nabywanych produktów. Naturalne jest 
dla niego płynne przechodzenie między różnymi kanałami sprzedaży i dystrybucji. 
W związku z tym niezależne modele dla handlu detalicznego w ujęciu tradycyjnym 
i elektronicznym wymagają radykalnej zmiany, które umożliwią klientom ujedno-
licenie sposobu, w jaki szukają, kupują, testują i odbierają produkty. Ma to obecnie 
szczególne znaczenie, ponieważ relacje między klientami a przedsiębiorstwami coraz 
częściej bazują nie tylko na transakcjach, których rezultatem jest zakup produktów, 
lecz także na dostarczeniu wartości, a więc oczekiwanych korzyściach o charakterze 
użytkowym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym [23, s. 208]. Przedsiębior-
stwa handlowe, które chcą sprostać tym wymaganiom, powinny zadbać o integra-
cję kanałów sprzedaży i dystrybucji. Ponadto w każdym z tych kanałów sprzedawca 
musi budować jak najlepsze relacje z klientami oraz innymi interesariuszami rynku. 
Dzięki temu klienci otrzymają spójną, jednolitą, zintegrowaną wartość.

Wdrożenie koncepcji omnichannel w praktyce gospodarczej wydaje się jednak 
dość trudnym zadaniem. W wielu przedsiębiorstwach istnieją jeszcze swoiste „silosy”, 
gdzie poszczególne działy osobno zajmują się handlem realizowanym w stacjonarnych 
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placówkach i w internecie. Poza tym nadal handel elektroniczny traktowany jest przez 
niektóre przedsiębiorstwa jako działalność dodatkowa, która nie jest dla nich istotna.
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KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI W HANDLU 
ZINTEGROWANYM WIELOKANAŁOWO

Streszczenie

Internet zmienił i nadal zmienia relacje przedsiębiorstw z klientami. W szczególności widać 
to w handlu, w którym konsumenci biorą aktywny udział w tworzeniu wartości. Coraz więk-
szy nacisk kładzie się na możliwości wyboru zarówno w zakresie pozyskiwania informacji 
o produktach, możliwości ich testowania i zakupu (np. w sklepie, w domu), jak i ich odbioru 
i zwrotu (np. za pomocą kuriera, terminalu samoobsługowego). Klient chce decydować, 
jak będzie przebiegał jego łańcuch wartości w całym procesie zakupu. Aby zapewnić pożą-
dane przeżycia i doświadczenia zakupowe, przedsiębiorstwa stosują coraz częściej strategię 
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omnichannel. Jej zadaniem jest integracja wielu kanałów sprzedaży i dystrybucji. W efekcie 
powstaje jednolity system wartości, który umożliwia wzmacnianie relacji z klientami.
Celem artykułu jest przedstawienie relacji przedsiębiorstw z klientami w kontekście rozwija-
jącego się handlu elektronicznego, w szczególność w handlu zintegrowanym wielokanałowo. 
Do jego realizacji wykorzystano dostępne źródła literaturowe.

Słowa kluczowe: e-handel, handel zintegrowany wielokanałowo, 
relacje z klientami

RELATIONSHIPS FORMATION WITH CONSUMERS 
IN OMNICHANNEL STRATEGY

Abstract

Relationships between enterprises and consumers have been changed and are still being 
changed by the Internet. In particular, it can be seen in commerce in which more and more 
consumers are actively involved in value creation. Emphasis is increasingly put on the cus-
tomer's choice in terms of obtaining information about products, the possibility to test and 
purchase them (e.g. at a store, at home) as well as the way of collecting and returning them 
(e.g. via courier, parcel lockers). The consumer wants to decide how the value chain will pro-
ceed in the whole purchase process. To provide the desired retail experience, companies apply 
the omnichannel strategy more and more frequently. It consists in integrating multiple sales 
and distribution channels. The result is a unified system of values which enables to strengthen 
the relationships with consumers.
The aim of the article is to present business relationships with consumers in the context of 
the developing e-commerce, particularly in the integrated multi-channel commerce. Litera-
ture studies have been used.

Key words: e-commerce, omnichannel, relationships with consumers


