Ranking platform i sklepów
mutlibrandowych fashion
Ponad 50 proc. Polaków kupuje przynajmniej 1-2 razy
w miesiącu przez Internet.
Prześwietlamy przeglądarki modowe oraz sklepy multibrandowe. Znajdziemy w nich
nie tylko oferty z różnych sklepów i marek, ale także porady i trendy.
Najbardziej znanym i rozpoznawalnym sklepem multibrandowym w Polsce jest
Zalando, w który możemy robić zakupy prawie od sześciu lat. Firma ma ponad 6,7 mln
obserwatorów na FB. Natomiast najbardziej rozpoznawalną platformą modową jest
Domodi, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku. Obecnie ich stronę na FB
obserwuje ponad 1,5 mln osób.
Z jednej strony brak czasu, z drugiej coraz szersza oferta sklepów internetowych powoduje, iż coraz częściej decydujemy się na zakupy przez internet. Drogą elektroniczną
można nabyć zarówno produkty oferowane przez tzw. siecówki, np. Zara czy H&M,
ubrania od światowych projektantów, którzy nie prowadzą dystrybucji w Polsce, jak i
polskich kreatorów mody. Wybór jest duży, a przeglądanie wszystkich dostępnych w
internecie marek może zająć wiele czasu. Jak sobie skrócić czas spędzony przed komputerem? Tu z pomocą mogą przyjść przeglądarki modowe oraz sklepy multibrandowe. Znajdziemy w nich nie tylko oferty z różnych sklepów i marek, ale także
porady i trendy.

Modowe portale zakupowe
W Polsce z roku na rok rośnie liczba tak zwanych przeglądarek modowych. Obecnie
największą z nich jest bez wątpienia Domodi.pl na Facebooku, jej profil obserwuje
ponad 1,5 mln osób. Druga popularna platforma to Allani, portal należący do Grupy
Domodi. Dużą popularnością cieszy się także niemiecki portal Shopalike czy
wywodzący się z Holandii Fashiola.
Na stronach przeglądarek nie kupimy produktów, ułatwiają one nam tylko ich
wyszukiwanie. W największych portalach modowych znajdziemy tysiące produktów z
kilkuset sklepów. Poruszanie się po nich jest wygodne i łatwe, nawet laik nie ma problemów z wyszukaniem produktu, jaki go interesuje.

Większość z nich oferuje rzeczy dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w niektórych znajdziemy
też kosmetyki czy wyposażenie domu. Po wybraniu interesującej nas rzeczy możemy
przejść na stronę sklepu, gdzie dokonamy zakupu. Możemy wcześniej po kliknięciu w
nazwę produktu sprawdzić jego opis, cenę czy dostępność rozmiarów i dopiero wtedy
zadecydować o przejściu do e-sklepu. Wchodząc na informacje o produkcie, dostajemy
listę podobnych rzeczy, które mogą nas zainteresować.
Pytania dotyczące np. dostawy czy przesyłki powinniśmy kierować bezpośrednio do
sklepu, którego produkt znaleźliśmy na stronie danego portalu. Potwierdzenie zakupu
powinniśmy uzyskać także od sklepu, w którym zakupiliśmy dany przedmiot. W
przypadku różnic w cenie na stronach przeglądarek modowych i sklepów zawsze
obowiązują ceny sklepowe. Właściciele portali modowych zapewniają jednak, iż ceny
uaktualniane są na bieżąco i sytuacje takie mają miejsce sporadycznie.
Na stronach portali modowych możemy znaleźć odzież, buty i akcesoria od
wiodących marek, projektantów, a także mniej znanych firm. Pod jednym adresem
znajdziemy takie marki ja Nike, Diesel, Michael Kors, Simple czy Zara lub H&M. Przeglądarki promują także mniejsze sklepy online, takie jak Badura, Venezia czy Monnari.
Na stronach niektórych portali można znaleźć ofertę dużych sklepów modowych,
takich jak Answear czy Zalando. Korzystanie z portali to także dodatkowe kody rabatowe i promocje.
Na stronach przeglądarek znajdziemy wiele wskazówek i trendów modowych, pojawiają się najnowsze newsy ze świata mody, porady dotyczące zakupów, ubrań czy szeroko
rozumianej tematyki urodowej.
Na niektórych istnieje możliwość tworzenia własnych zestawów oraz stylizacji. Do
platformy możemy zarejestrować się poprzez portal Facebook oraz w sposób tradycyjny. Samo korzystanie z portali nie wymaga rejestracji.

Sklepy modowe
Wśród najbardziej rozpoznawanych sklepów multibrandowych można wymienić
Zalando, Answear.com czy About You, które całkiem niedawno zagościło na polskim
rynku. Warto wspomnieć, że wszystkie te sklepy cieszą się bardzo dobrymi opiniami
wśród konsumentów.
Sklepy multibrandowe umożliwiają zakup ubrań kilkuset marek w jednym miejscu. W tego typu sklepach można zakupić marki mało dostępne na krajowym rynku.
Ubrania, buty czy akcesoria zamawia się bezpośrednio na stronie danego sklepu np.
Zalando. To sklep, z którego strony korzystamy, ponosi odpowiedzialność za wysyłkę,

płatności czy informację o zamówieniu. Produkt, który nas interesuje, możemy dodać
do koszyka, listy życzeń lub schowka. Istnieje także opcja powiadomień, jeśli dany
produkt jest akurat niedostępny to dostaniemy maila, gdy się pojawi oraz tą samą
drogą zostaniemy poinformowani, gdy zostanie przeceniony. W niektórych sklepach
istnieje opcja Kup zestaw, która pozwala na zakupienie dodatkowych rzeczy, które
widzimy na modelce, np. torebki i butów.
W wielu sklepach dostawa oraz zwrot są całkowicie bezpłatne. Płatności można
dokonać przelewem, kartą czy zapłacić przy odbiorze.
Przeważnie rejestracja jest obowiązkowa, gdy mamy zamiar coś zamówić.
Rejestracji możemy dokonać w sposób tradycyjny lub przez Facebook, a po zalogowaniu mamy dostęp do panelu klienta.

Obustronne korzyści
Korzystanie z portali modowych jest opłacalne zarówno dla klientów
indywidualnych, jak i biznesowych. Dla pierwszej grupy zaletą jest
oszczędność czasu poświęconego na poszukiwanie produktu i szeroki
wybór marek i sklepów dostępnych w jednym miejscu.
Skutecznie działający serwis powinien mieć intuicyjną budowę, tak by
użytkownicy mogli błyskawicznie odnaleźć interesujący ich asortyment
i promocje. Platformy takie jak np. Domodi.pl pozwalają na zapoznanie
się z ofertą setek sklepów oferujących prawie pół miliona produktów
oraz sprawne wyszukiwanie wśród 490 kategorii i 849 filtrów zapewniających precyzyjne wyniki. Zaletą korzystania z portali modowych
w relacji B2B jest wartościowy ruch na stronie, generowany przez realnych użytkowników aktywnie poszukujących atrakcyjnych treści oraz
produktów. To także partnerstwo i wsparcie merytoryczne ekspertów
na bieżąco monitorujących branżę i zmiany w niej zachodzące.
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Janota
Dyrektor ds. Komercjalizacji
w Grupie Domodi
Specjalizuje się w branży
e-commerce oraz marketingu
afiliacyjnym i reklamą zasięgową.
W Grupie Domodi zarządza działami
eCommerce Fashion oraz Home,
działem sprzedaży dodatkowej
i wizerunkowej oraz działem
technicznego wsparcia sprzedaży.
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1

Zalando

Niemcy

sklep

6 721

4,7

4,5

Największy w Europie butik internetowy
obuwia i odzieży, 31 sierpnia 2012 roku wszedł
na polski rynek.

kobiety, mężczyźni, dzieci

4,6

Jest jednym z największych serwisów
e-commerce w Polsce w kategorii Moda.
Powstał w 20112 roku i niezmiennie się rozwija.
Jest operatorem serwisów internetowych
Domodi .pl Allani .pl oraz Homebook .pl.
Właścicielem jest WP Holding.

kobieta, mężczyzna,
dziecko, wyprzedaże, trendy

2

Domodi

Polska

platforma

1 565

b.d.

Kategorie podział na
głównej stronie

3

About You

Niemcy

sklep

1 147

4,2

4,6

Zostało stworzone w 2014 roku. W ciągu
czterech lat marka stała się drugą pod
względem wielkości odzieżową platformą
sprzedażową w Niemczech z rocznym
dochodem 283 milionów dolarów (2017/18). Jest
obecne na siedmiu europejskich rynkach:
Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii,
Czech i Polski.
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Allani

Polska

platforma

717

b.d.

4,5

W 2015 roku Allani zostaje przejęte przez
Domodi, obecnie 100 proc. właścicielem jest
Wirtualna Polska.

damskie; męskie; dziecięce,
trendy, wyprzedaż

5

NA-KD

Szwecja

sklep

537

4,8

---

Powstała w 2015 roku w Szwecji, a w 2018 r.
otworzyła oddział w Polsce. Polska jest
pierwszym krajem poza Szwecją, gdzie ruszyła
lokalna strona internetowa.

nowości, produkty,
popularne, wyprzedaże,
kampanie, marki

6

Spartoo

Francja

sklep

483

4,6 **

4,0

To historia trzech przyjaciół, którzy są
prawdziwymi fanami butów i Internetu.
Rozpoczynają działalność w roku 2006, tworząc
stronę o nazwie Spartoo.com. Obecność na
terenie ponad 25 krajów.

nowości, damskie, męskie,
dziecko, 1159 marki,
sportowe, wyłączność,
wyprzedaż, luksus

ona, on, ono, marki, We love
it, 8 urodziny answear

kobiety, mężczyźni, dzieci
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Answear.com

Polska

sklep

453

4,9

4,2

To pierwszy polski sklep multibrandowy,
powstał w grudniu 2010 roku, a pełną parą
ruszył w lutym 2011 roku. Działa w Czechach, na
Słowacji na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunie i
na Ukrainie.

8

Showroom

Polska

sklep

428

4,9

4,0

Showroom wymyślili Michał Juda i Jasiek Stasz
w 2011 roku. Platforma skupiająca niezależne
marki i projektantów mody

kobieta, mężczyzna,
dziecko, magazyn
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Miinto

Dania

sklep

150

b.d.

---

Założona w 2009 roku firma łączy obecnie
kupujących online, butiki i marki na 7 rynkach
europejskich.

kobiety, mężczyźni, dzieci,
sale, marki
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Shopalike

Niemcy

platforma

61

b.d.

4,2

ShopAlike.pl to strona stworzona i zarządzana
przez firmę Visual Meta GmbH. Założony w
2009 roku, obecny w 13 krajach.

kobiety, mężczyźni, dzieci,
sport, meble, dom,
elektronika, więcej kategorii

