ZAWSZE
PRZYŁĄCZENI
poznaj kolejną falę swoich konsumentów

WSTĘP
Allegro to największa platforma zakupowa
i sprzedażowa w naszej części Europy,
z udziałem w całym polskim rynku e-

W tym raporcie pokazaliśmy ciekawe obserwacje
dotyczące młodych konsumentów, użytkowników
i klientów platformy Allegro, których zachowanie
i potrzeby wyróżniają się na tle innych kupujących
i sprzedających w naszym serwisie. Wiemy, że
użytkownik Allegro jest bardziej mobilny niż
statystyczny Polak (Mobile Institute, 2015) i właśnie
tę obserwację chcemy dzisiaj pogłębić.

commerce szacowanym przez niezależnych
ekspertów na około 50%. Na co dzień badamy
i analizujemy zachowania zakupowe Polaków.
Naszą unikatową więdzą chętnie się dzielimy,
gdyż jako eksperci czujemy się
odpowiedzialni za rozwój sektora ecommerce.

Gdyby przedstawić raport tak, jak by zrobili to jego
bohaterowie, zamiast pisać powinniśmy nagrać filmik
albo “snapka”. Tak właśnie postąpiliby Młodzi
Mobilni, osoby urodzone około 1995 roku, które
dorastały wraz z YouTubem i Facebookiem. Nie
będziemy nazywać ich wczesnym “pokoleniem Z”,
ani “pokoleniem C”, choć można scharakteryzować
ich za pomocą każdego z tych pojęć. W tradycyjnej
formie przekazujemy zbiór praktycznych wskazówek,
które zarówno Allegro, jak i cały rynek e-commerce
mogą wykorzystać, aby przygotować się na nową falę
użytkowników i klientów.

Mama o Soni
Sonia używa telefonu non stop. Kiedy tylko się
obudzi, pół godziny zajmuje jej nadrobienie
zaległości, które powstały w ciągu nocy. Do łazienki
- tylko z telefonem. Wszędzie z telefonem.

Młodzi Mobilni to osoby, które zasypiają i budzą się z telefonem. Aktywnie tworzą
treści, dzielą się często nawet bardzo prywatnymi informacjami. Lubią nowości, ale
szybko się nimi nudzą, np. jeśli aplikacja od razu nie porwie ich serca lub inni z niej nie
korzystają, natychmiast ją odinstalowują. Najważniejsze jest jednak to, że nie stawiają
granic między online i offline. Bardzo płynnie łączą te dwa światy, chociażby w
procesie zakupowym.
Mają około 18-24 lat i stanowią ponad 3 mln populacji Polski (źródło: GUS). Można
usytuować ich między generacją Y a Z, a z pewnością w całości są pokoleniem C,
czyli ciągle przyłączeni (ang. connected). Na Allegro stanowią 11,6% spośród 12 mln
wszystkich użytkowników. Z miesiąca na miesiąc kupują coraz więcej, głównie
w kategoriach Odzież, Obuwie, Dodatki, a także Motoryzacja, Dom i ogród oraz
Komputery.

MŁODZI
MOBILNI

Większość z Młodych Mobilnych nie ma stałych dochodów, ale nie chcą z tego
powodu rezygnować z kupowania. Korzystają z aplikacji zniżkowych (jak Qpony) albo
zapisują się kilkukrotnie do newsletterów w sklepach, które oferują za to dodatkowe
rabaty. Na Allegro również szukają niższych cen. Co ciekawe, w USA całkowita
wartość ich rocznych wydatków to 500 mld dolarów (źródło: Berkeley’s).
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ANGAŻUJ SIĘ W NOWOŚCI

Czy w ostatnim tygodniu odinstalowałaś/eś
jakąś aplikację?

Zmiany są stanem naturalnym w życiu młodszego

TAK

NIE

do 24. roku życia

68,5%

31,5%

25 - 35 lat

62,5%

37,5%

pokolenia. Nowe projekty i produkty przyciągają ich
uwagę jak magnes, co może się wiązać z porzucaniem
dotychczasowych przyzwyczajeń. Częściej testują
i regularnie odinstalowują aplikacje, które nie spełniają
lub przestały spełniać ich potrzeby. Twój produkt
dostanie jedną szansę na zainteresowanie ich, ale
znacznie trudniejszym zadaniem będzie utrzymanie ich
zaangażowania.
Zofia
Zmiany wyglądu stron i regularne aktualizacje aplikacji
nie są dla nich problemem, a zaletą. Nie obawiają się
nauki nowych funkcji, bo poruszanie się po cyfrowym
świecie jest dla nich intuicyjne.

Aplikacja jest regularnie aktualizowana, powstają nowe
poziomy i przede wszystkim bardzo ładna grafika. Jest to
jedyna gra, której nie usunęłam po kilku miesiącach.
Zazwyczaj szybko się nudzę, jednak ta aplikacja ciągle
mnie zaskakuje.

NIE PRZEJMUJ SIĘ PRYWATNOŚCIĄ
W grupie do 24 lat regularne korzystanie z aplikacji społecznościowych jest

Odsetek osób używających regularnie
aplikacji społecznościowych, które
w poprzedzającym tygodniu nie
udostępniły żadnych treści

popularniejsze niż w grupie 25 - 35 lat. Nie oznacza to jednak, że młodsi
użytkownicy serwisów społecznościowych częściej wrzucają coś do sieci.
Z deklaracji ponad 2700 respondenów wynika, że jeżeli reprezentujesz grupę

do 24. roku życia

wiekową 25 - 35 i jesteś aktywnym użytkownikiem aplikacji społecznościowej,

53%

to z większym prawdopodobieństwem (niż gdybyś należał do grupy do 24 lat)

39%

w ciągu ostatniego tygodnia podzieliłeś się za jej pośrednictwem treścią w

25 - 35 lat

formie tekstu lub zdjęcia.
Jakkolwiek treści te mają inny charakter, Młodzi Mobilni mniej ostrożnie
podchodzą do udostępniania personalnych danych i informacji o sobie.

Robert o Zofii

Szczegółowo dokumentują swój dzień - robią zdjęcia jedzenia, nagrywają
“snapki”, a następnie dzielą się tym ze swoimi znajomymi. Przerzucają się
także na inne multimedia - częściej niż reprezentanci innych grup wiekowych
używają filmu jako formy komunikacji.

Jak już wstanie to nosi go [telefon] wszędzie ze sobą.
Wiadomo, w razie gdyby trzeba było zrobić zdjęcie
jedzeniu albo nagrać snapka :P

NIE STAWIAJ GRANIC MIĘDZY
ONLINE I OFFLINE

Sonia
Chcę kupić botki? Wchodzę w aplikacje moich ulubionych
marek i wiem, czego mogę się spodziewać. Wtedy idę do
sklepu, znajduję interesujący mnie model i przymierzam.
Stanie w kolejkach do przymierzalni, do kasy, przeciskanie
się pomiędzy ludźmi z rozwydrzonymi dziećmi? Nie,
dziękuję. Wolę sprawdzić kolekcje leżąc w łóżku lub w
komunikacji miejskiej, a do sklepu pojechać tylko w celu
dobrania rozmiaru.

Gdy Młodzi Mobilni opowiadają o swoich doświadczeniach zakupowych,
mówią o procesie, a nie o kanałach sprzedaży. Przejścia między online i
offline są płynne, na przykład szukając odzieży przeglądają produkty i
oferty online, aby następnie kupić offline, i na odwrót.
Kontakty towarzystkie również odbywają się jednocześnie w onlinowym i
offlinowym świecie, z przewagą tego pierwszego.

Sonia
Przy tym oczywiście rozmowy na Messengerze, iMessage
i w SMSach. Pewnie, mogłabym spotkać się z tymi
znajomymi ale ile czasu by mi to zajęło? A tak mogę
rozmawiać z każdym w tym samym czasie. Poza tym tak
wiemy co dzieje się u nas na bieżąco, a jeśli spotykamy się
sporadycznie nie rozmawiając wirtualnie to przekazujemy
sobie wyłącznie najważniejsze informacje.

CIESZ SIĘ CHWILĄ... INACZEJ

Odsetek osób deklarujących, że bardzo
często lub zwykle korzystają z telefonu w
podanych sytuacjach

Wyobraź sobie piękny, sierpniowy dzień, który zaczynasz od śniadania na
świeżym powietrzu. Świeci słońce, a Ty wyciągasz z koszyka piknikowego
ulubione poranne przysmaki i… robisz zdjęcie? Młodzi Mobilni fotografują
chwile: jedzenie, piękne widoki - w końcu gromadzą treści, które potem
pojawiają się na Snapchacie, czy Facebooku.

Podczas spotkań ze znajomymi/rodziną

18,4%

9%

do 24. roku życia

25-35 lat

Sonia o koleżance - Matyldzie

W kawiarniach, restauracjach, pubach

Siedziałyśmy i plotkowałyśmy... Do czasu. Do czasu aż
powiedziałam jej o aplikacji AliExpress. Od tej pory już
nie chciała ze mną rozmawiać. Interesował ją tylko
telefon i to, co można kupić na AliExpress w supercenie.

28,2%

do 24. roku życia
Mama Soni
Kiedy idziemy na kawę czy do restauracji,
zanim zacznie jeść - musi zrobić zdjęcie.

20%
25-35 lat

BĄDŹ ZAWSZE ONLINE

Sonia

Tytuł tego raportu brzmi: “Zawsze przyłączeni”. Młodzi Mobilni
czują bardzo silną potrzebę permanentnego połączenia z
Internetem. Jako, że ich świat składa się z online’u i offline’u,
wyładowana bateria oznacza odłącznie od znaczącej części życia.
Bez telefonu pod ręką czują, że omijają ich ważne wydarzenia i
informacje.

Krótki pobyt w domu nie był mi na rękę, bateria w moim
telefonie, mimo że w trybie samolotowym, zdążyła się
naładować tylko do 40%... Wieczór nie był więc tak
internetowo mobilny jak bym chciała i jak to mam w
zwyczaju. Co więcej, na iPadzie poziom baterii też nie był
wyższy niż 18%. To nie znaczy, że nie używałam moich
urządzeń oszczędzając baterię…

Średnia liczba godzin z telefonem na dobę
Grzegorz o swoim telefonie

4,73h

4,22h

3,93h

18 - 21 lat

22 - 24 lat

25 - 30 lat

3,34h

31 - 35 lat

Wybrałem go ze względu na duży wkład firmy Google w
jego produkcję, oraz masę ciekawych rozwiązań
technologicznych. Oprócz baterii oczywiście, ta sobie zbyt
często leci w kulki.

SPĘDZAJ DUŻO CZASU
Z TELEFONEM
Średnia deklarowana liczba godzin spędzanych z telefonem zmniejsza

Nic dziwnego, że kontakty ze smartfonem, istotnym kanałem korzystania z

Facebooka czy Messengera noszą u Młodych Mobilnych znamiona zachowań
społecznych. Przywiązanie, uśmiechy i mówienie do urządzeń nie jest niczym
niezwykłym.

Samoocena dotycząca ilości czasu spędzanego ze smartfonem

się w kolejnych grupach wiekowych. Pomimo to w grupie do 24. roku

do 24 roku życia

życia tylko 19,6% respondentów deklaruje, że z telefonem spędza za
dużo czasu i powinni go ograniczyć. W grupie 25 - 35 lat odsetek ten
wzrasta do 21,6%. Opinia, że z telefonem spędza się dużo czasu, ale
jest to uzasadnione i nie należy tego zmieniać była popularniejsza
w pierwszej (28,3%) niż w drugiej (23,5%) grupie.

Młodzi ludzie uważają, że aplikacje, które wśród starszych postrzegane
jako “złodzieje czasu” (np. Facebook), wcale takie nie są. Odpowiadają
na realne potrzeby Młodych Mobilnych, zatem ich regularne używanie
jest uzasadnione.

Badania wskazują*, że w czasie korzystania z mediów
społecznościowych wzrasta u ludzi poziom oksytocyny, hormonu

25 - 35 lat

Za dużo, powinienem
ograniczyć czas korzystania
ze smartfona

19,6%

21,6%

Dużo, ale jest to
uzasadnione i nie chcę
ograniczać użycia

28,3%

23,5%

Ani za dużo, ani za mało

39,6%

44%

Mało, nie jestem przyklejony
do telefonu

11,3%

9,5%

1,1%

1,4%

Mało, czuję, że nie
wykorzystuję wszystkich
funkcji telefonu

odpowiedzialnego między innymi za budowanie więzi rodzicielskich.
* http://www.fastcompany.com/1659062/social-networking-affects-brains-falling-love

ZMIEŃ OKOLICZNOŚCI
KORZYSTANIA Z TELEFONU

Odsetek osób, które deklarują, że ze smartfona
korzystają najczęściej z nudów

Młodsze osoby częściej używają telefonu w biegu - w transporcie publicznym,

Odsetek osób deklarujących bardzo częste
używanie smartfona w podanych sytuacjach

podczas chodzenia i ćwiczeń, a także w czasie spotkań towarzyskich. Tak, słowo
“zawsze” jest adekwatne.
Korzystanie z telefonu w czasie spotkań ze znajomymi ma dwojaki charakter:

do 24. roku życia

15,5%

6,6%

25 - 36 lat

w pracy/szkole

34,5%

28,8%

w środkach transportu

39,3%

26,2%

idąc po ulicy

9,8%

4,2%

do 24 lat

25 - 35 lat

może być formą odcięcia od towarzystwa lub wręcz przeciwnie - narzędziem do
uwspólnienia uwagi, np. poprzez wspólne oglądanie filmików lub grę. Młodzi
użytkownicy często podkreślają swoją szczególnie wysoką poranną aktywność
związaną z telefonem. Służy ona nadrobieniu potencjalnych zaległości w
serwisach społecznościowych, ale także odgrywa rolę wspomagacza budzika przeglądając informacje trudniej zasnąć.

Kasia o Soni
Sonia nie może żyć bez telefonu, a jej miny i gadki do telefonu są
komiczne. Używa go zawsze i wszędzie. W domu, w kinie, w
przymierzalni, w samochodzie. Gdyby chodziła do kościoła to tam
też zapewne by go używała. Kiedy idziemy na kawę czy do
restauracji, zanim zacznie jeść - musi zrobić zdjęcie.

Robert
Z telefonem nie mogę się rozstać nawet w nocy, głównie po to
by obudził mnie rano, ale niekiedy pozwalam mu nawet zbadać
mój sen specjalną aplikacją.
Jak już mnie obudzi to nie odkładam go na półkę ze względu na
mój mały rytuał przeglądania wszystkich aplikacji
społecznościowych jakie tylko są z samego rana. Robię to
raczej po to by nie zamknąć z powrotem oczu (znowu bym
zasnął), co jak co, ale pomaga mi wstać.

ZMIEŃ SPOSÓB
KORZYSTANIA Z
TELEFONU

Do czego służy telefon? Odpowiedź “do dzwonienia” jest coraz mniej
oczywista, szczególnie dla młodych osób. W grupie wiekowej do 24. lat
44% respondentów wybrało tę odpowiedź jako główną funkcję telefonu, w
grupie 25 - 35 lat - 63%. Najmłodsi użytkownicy częściej niż inni wskazywali
jako najważniejszą funkcję telefonu pisanie smsów lub pisanie
wiadomości tekstowych w inny sposób (np. Messenger).

Odsetek osób uważających daną funkcję smartfona za najważniejszą

do 24 lat

25 - 35 lat

44% 63%

17% 11,5%

Dzwonienie

Pisanie SMSów

11,9% 7,1%

Pisanie wiadomości
tekstowych w inny sposób

11,3%

10,5%

Przeglądanie Internetu

5,7% 1,8%

Przeglądanie portali
społecznościowych

ZMIEŃ SPOSÓB KORZYSTANIA Z APLIKACJI
Jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, grupy wiekowe znacząco się

Zapytaliśmy także o charakter używanych regularnie aplikacji. W

różnią. Widać to już na etapie poszukiwań aplikacji do

grupie wiekowej do 24. roku życia częściej niż w innych używane były

zainstalowania na telefonie. Najmłodsi respondenci częściej niż

aplikacje do komunikacji i social media, rzadziej - informacyjne i

inni wybierają aplikacje w czasie przeglądania sklepu Play lub

tematycznych (np. Vogue, National Geographic). Aplikacje przejmują

AppStore’a, na podstawie tego, czego używają ich znajomi (np.

u młodszych osób funkcje społeczne, które u starszych spełniane są

żeby móc się z nimi komunikować) oraz poleceń ze stron

między innymi przez dzwonienie.

internetowych. Są bardziej skłonni do eksplorowania nowości, a nie
tylko poszukiwania aplikacji z funkcjami, które odpowiedzą na ich
konkretne potrzeby.

Sonia

Odsetek respondentów, którzy regularnie używają aplikacji
63,4%
82,3%
do komunikacji

81,9%
65,7%
społecznościowe

do 24 lat

25 - 35 lat

22,2%

4,5%

38,9%

25,5%

8,5%

28,9%

tematyczne

informacyjne

gry

Jeśli chodzi o to, czy aplikacja jest
ładna… Dla mnie jak najbardziej ma
to znaczenie. Poza tym przeglądając
aplikacje w AppStore często
zastanawiając się nad pobraniem,
sprawdzam screenshoty z danej
aplikacji.

BĄDŹ WYMAGAJĄCYM
KLIENTEM

Określenie swojego stylu kupowania w różnych grupach wiekowych
do 24 roku życia

25 - 35 lat

Kiedy czegoś potrzebuję, kupuję szybko

37,4%

19,1%

Zazwyczaj kupuję rzeczy, które wpadną
mi w oko w sklepie lub podczas
przeglądania stron internetowych

40,7%

13%

Czasy, kiedy w sklepie zachowywaliśmy się jak gotowy na ciosy petent, odeszły
w niepamięć. Młode pokolenie to wymagający, świadomi swoich praw konsumenci. Jeżeli nie
odpowiada im coś w twojej usłudze, nie zawahają się jej porzucić. Zależy im na tym, żeby
jakość była wysoka, żeby obsługa była bezproblemowa, dotęp całodobowy, a cena okazyjna
(jako że jest to ważny faktor, stają się mistrzami wyszukiwania promocji). Możliwości
spełnienia tych wymagań szukają wszędzie - nie wahają się kupować w serwisach

Sonia

zagranicznych. Przełączają się niepostrzeżenie między zakupami online i offline, wyszukując
produkty w Internecie, a ostatecznie decydując o ich nabyciu w sklepach stacjonarnych.

Wolę sprawdzić kolekcje leżąc w łóżku lub w
komunikacji miejskiej, a do sklepu pojechać tylko
w celu dobrania rozmiaru.

Ich potrzeby są dualistyczne - od części swoich zakupów oczekują natychmiastowej realizacji,
ale kiedy kupują niepotrzebne gadżety, nie przeszkadza im długie oczekiwanie (o ile wiąże się z
bardzo niską ceną).Jeżeli chodzi o zakupy, ich głowę zaprząta nie tylko kupowanie, ale także
sprzedawanie - chętnie pozbywają się np. ubrań lub gier, żeby zrobić miejsce i podreperować
budżet przed kolejnymi zakupami.

Ciekawym zjawiskiem jest również to, że są tak przywiązani do mediów społecznościowych, że
social networking może być dla nich wartością także w procesie zakupowym (np. w przypadku
serwisu Vinted).

Zofia
Sknerą nie jestem, ale nie zarabiając jeszcze własnych pieniędzy, lubię sytuacje,
w których mogę kupić rzeczy nawet kilka złotych taniej. Zalando daje nam rabat
40 zł dla abonentów newslettera. Jedyne, co musimy zrobić, to podać swój email.
Co prawda te, które używam już dawno podałam, ale co za problem stworzyć
nowy email? Trwa to tylko kilka minut, a w kieszeni zostaje nam 40 zł.
Cebulactwo? Trochę, ale dzięki temu w szafie mam o kilka par butów więcej!

CZY TWÓJ PRODUKT JEST
GOTOWY NA NOWE CZASY?

Punktem wyjścia była analiza danych, na podstawie której wyróżniono trend zakupowy osób

METODOLOGIA
Raport ten powstał na podstawie
badań i analiz własnych,
ilościowych i jakościowych.

poniżej 25. roku życia. Wstępna analiza wskazała nam znaczące różnice w wielkości
zakupów oraz w rodzaju kupowanych przedmiotów przez osoby w wieku 18-24. Szczególne
różnice widzieliśmy w rozkładzie liczby transakcji oraz wartości pojedynczego przedmiotu
kupowanego na Allegro. Znaczenie przy wyborze tej grupy miało również to, że wykazywała
się ona innymi zachowaniami mobilnymi (częstością wejść do serwisu, wykorzystania
aplikacji i zakupów mobilnych).

Na podstawie przeprowadzonych analiz wybraliśmy 10 osób - reprezentantów grupy
wiekowej 18 -24 lata, których poprosiliśmy o codzienną samoobserwację zachowania lub
obserwację drugiej osoby. Osoby te przez dwa miesiące (07.2015 - 08.2015) prowadziły
dzienniki (ang. diary studies), zapisując spostrzeżenia dotyczące swojego dnia, lub dnia
osoby, którą obserwowały, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu używania urządzeń
mobilnych. Analiza danych jakościowych posłużyła nam do postawienia i zweryfikowania
hipotez w badaniu ilościowym.

Zebraliśmy opinie 2731 użytkowników Allegro za pomocą ankiety CAWI (Computer-Assisted
Web Interview), pokazywanej na stronach serwisu Allegro oraz w wysyłce mailowej.
Odpowiedzi zbierane były w dniach 8 września-1 października 2015.

Wnioski do raportu przygotowali: Alicja Antkowiak, Alina Magowska oraz Kaya Akcelikli.

