
Jak zwiększyć 
sprzedaż  
w sklepie 

internetowym?
Bez wydawania dodatkowego budżetu na reklamę

(Sp�a�dź te 10 pu��tów u ����i�!)

blu volution
O C E A N   O F   L E A D S



Cześć!
Z tej strony Marcin Smreczak, CEO Międzynarodowej 
Agencji Marketingowej Bluvolution – Ocean of Leads. 
Jest mi bardzo miło, że poświęcasz teraz chwilę swojego 
cennego czasu, aby przeczytać ten dokument. 
 
Przygotowałem go w bardzo krótkiej formie, aby dał Ci 
maksimum wartości. Z kolei jego zawartość została 
stworzona w taki sposób, abyś potrafił samodzielnie lub 
z pomocą własnego informatyka wdrożyć poprawki, o 
których będzie mowa. 
 
Mocno doceniam, że czytasz tego ebooka i dziękuję raz 
jeszcze za zaufanie jakim mnie obdarzyłeś, zostawiając 
mi swój adres e-mail. 
 
Sam zbudowałem własny, dochodowy sklep 
internetowy - kompletnie od zera, popełniając po 
drodze naprawdę masę błędów. Dzisiaj jest to jedno z 
moich lepszych źródeł dochodu. Co więcej, w swoim 5 
letnim już doświadczeniu, przerobiłem ponad 50 
branż - na co dzień pomagając rozwijać sprzedaż 
poprzez kampanie reklamowe (dla internetowych 
sklepów) moim kontrahentom. 
 
Własny sklep internetowy może dać Ci prawdziwą 
wolność i pracę na własnych warunkach, z dowolnego 
miejsca na świecie. Jeśli jednak nie poświęcisz mu 
odpowiedniej ilości swojej uwagi, aby go zaplanować, 
rozwinąć i zautomatyzować procesy, może przynieść Ci 
masę problemów.

Czy wiesz, że 80% sklepów internetowych zamyka 
się w ciągu 3 miesięcy od startu działalności? 
 
Zazwyczaj takie szybkie poddanie się przez właściciela 
sklepu, sprawia, że wraca on na etat lub kieruje się do 
sprzedaży na marketplace, ponieważ myśli, że na 
swoim nie da się sprzedawać - co jest nieprawdą. W 
Polsce najpopularniejszymi marketplace są: Allegro, 
Amazon, Facebook i OLX.  
 
Zakładając sklep internetowy pewnie inaczej to sobie 
wyobrażałeś. W głowie miałeś spokojną pracę w 
domu, spływające zamówienia i siebie liczącego 
grube pieniądze, ale nagle rzeczywistość sprowadziła 
Cię do pionu. Znam to. 
 
Dzisiaj wiem, że prowadzenie sklepu internetowego to 
codzienna, trudna i ciężka praca. Aktualizacje, wtyczki, 
problemy z płatnościami, łańcuchem dostaw, ludźmi 
itd. 
 
Jest masa rzeczy, którymi trzeba się codziennie 
zajmować.  
 
W tym dokumencie poruszymy temat użyteczności 
Twojego sklepu internetowego.

Cześć!
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Pokażę Ci co możesz poprawić (nie wydając ani złotówki), żeby 
zwiększyć sprzedaż i zachęcić klientów, aby do Ciebie wracali. 
 
Skupimy się na UX-ie Twojego sklepu. Jeżeli jeszcze jakimś cudem 
nie spotkałeś się z tym określeniem, UX to skrót od User 
Experience. Z angielskiego to „Doświadczenie Użytkownika”.  
W skrócie jest to całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik 
korzystając z Twojego sklepu. 
 
Będziemy bazować na 10−ciu heurystykach Jakoba Nielsena, 
nazywanego przez wielu „Ojcem UX”. 
 
Uwierz mi, że wdrożenie wskazówek, które ode mnie otrzymasz, 
drastycznie podniosą skuteczność Twojego sklepu. Szykując ten 
materiał, z ciekawości przeanalizowałem około 15 sklepów, idąc 
punkt po punkcie. We wszystkich zauważyłem od 5 do 7 błędów! 
 
A muszę dodać, że sklepy te zostały stworzone przez agencje 
marketingowe, które „ogarniają temat”. 
 
O jakich to heurystykach będziemy teraz rozmawiać? I jak mają 
one Ci pomóc? 
 
Poniżej przedstawiam je wszystkie. Następnie omówimy każdy 
punkt - krok po kroku - opierając się na przykładach. 
 
          Pokazuj status systemu 
 
          Zachowaj zgodność pomiędzy systemem, a rzeczywistością 
 
          Daj użytkownikowi pełną kontrolę 
 
          Trzymaj się standardów i zachowaj spójność 
 
          Zapobiegaj błędom 
 
          Pokaż zamiast zmuszać do zapamiętania  
 
          Zadbaj o elastyczność i efektywność 
 
          Dbaj o estetykę i umiar 
 
          Zapewnij skuteczną obsługę błędów 
 
          Zadbaj o pomoc i dokumentację 
 
Na podstawie tychże 10−ciu wskazówek, przeanalizujemy Twój 
sklep internetowy i odpicujemy go tak, że Twoi klienci będą się 
zabijali, żeby jeszcze na nim zostać i coś dokupić 😊 
 
Gotowy na to wszystko? To zaczynamy. 
 
Życzę wszystkiego dobrego i jak najwięcej zapłaconych 
koszyków, 
 
Marcin Smreczak
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Ile razy robiąc zakupy w sklepie internetowym, nie 
wiedziałeś w jakim miejscu się znajdujesz? Co gorsza, 
nie wiedziałeś co się stanie, gdy naciśniesz „Dalej”? 
Im mniej niepewności i więcej przejrzystości, tym 
więcej zapłaconych koszyków. 
 
Dlatego Twój sklep powinien informować Twojego 
użytkownika, w jakim miejscu się znajduje. Użytkownik 
widząc co czeka go na każdym etapie, a dzięki temu 
wiedząc, że nic przed nim nie ukrywasz, o wiele łatwiej 
Ci zaufa. Podstawowym przykładem informowania 
takiego systemu są okruszki.  
 
Jaka moja rada?  
 
Zadbaj o status, gdzie się zaraz znajdzie klient – 
(zał.1) 
 
Jak widać na pierwszym przykładzie (zał. 1), klient widzi, 
gdzie znajdzie się w kolejnym kroku. Jednak po 
przejściu do adresu dostawy, niestety, już nie jest dalej 
informowany. 
 
Ważne jest również dopasowanie napisu przycisku 
zamówienia, do statusu w jakim znajdzie się klient. Jak 
widać na zdjęciu (zał. 2), będąc na 1 etapie, w koszyku 
możemy błędnie odebrać „obowiązek zapłaty”. W tym 
przypadku lepszym rozwiązaniem byłoby np. „Wybierz 
adres dostawy” lub „Chcę wybrać adres dostawy”. 

Pokazuj  
status systemu

1
Zał.1 Status zaawansowania w procesie zamówienia. 

Zał.2 Przycisk przejścia do kolejnego etapu.
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Ta reguła dotyczy nie tylko wizualnych aspektów naszej strony, lecz 
również słów jakimi się posługujemy. Wyobraź sobie, że Twój sklep 

internetowy zmienia się w stacjonarny. Idąc do sklepu 
stacjonarnego, do czego wkładasz swoje zakupy? Do koszyka. 

 
A w sklepie internetowym do czego ludzie wkładają swoje zakupy?  

 
Więc widzisz, że nazewnictwo nie jest tutaj wcale przypadkowe. 

 
Przykład: Wchodzisz na sklep i widzisz na dzień dobry ścianę tekstu, 

a dopiero poniżej zabawki do kupienia – (zał. 3). 
 

To tak jakbyś wszedł do sklepu stacjonarnego i na wejściu miał 
masę billboardów „jakie to nasze zabawki są najlepsze”, a gdzieś 

przy kasach dopiero same zabawki. 
 

Dlatego skup się lepiej na hasłach i przede wszystkim zdjęciach 
swoich produktów. 

 
Zwróć też uwagę na to, co dajesz na początku w pasku zakładek 
(zał. 4). Na tym przykładzie pierwszą zakładką jest dropshipping. 

Jeżeli inne sklepy są głównym odbiorcą, jest to jak najbardziej 
poprawne. Jednak, jeśli głównym odbiorcą jest klient indywidualny, 

to jest to element do poprawy. 
 

Moja wskazówka: Zastanów się do kogo skierowana jest Twoja 
oferta i pod tę grupę - w pierwszej kolejności - przygotuj całą 

komunikację.

Zachowaj zgodność 
pomiędzy systemem, 

a rzeczywistością

2
Zał.3 Ściana tekstu tuż pod belką nawigacji.

Zał.4 Pasek zakładek (Menu). 
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Czy Ty też tak miałeś, że doszedłeś do formularza, 
lecz nagle stwierdziłeś, że „tamte buty” były lepsze? 
Lub że kupisz 3 sztuki, a nie jedną? Jednak 
sprzedawca uniemożliwił Ci cofnięcie się krok 
wcześniej? (zał. 5) 
 
Niestety w wielu przypadkach cały proces trzeba 
było powtarzać od nowa. Jako właściciel sklepu, 
musisz wiedzieć, że przynajmniej połowa z klientów 
całkowicie rezygnuje z finalizowania transakcji 
zakupu w takiej sytuacji. Szkoda, prawda? 
 
Odebranie możliwości cofnięcia kroku wewnątrz 
sklepu jest jednym z najczęstszych błędów, z jakimi 
się spotykam. Zmuszasz użytkownika do cofania w 
przeglądarce, a to przecież już nie jest Twoja strona. 
Często korzystając w ten sposób zapisują się jakieś 
ciasteczka. 
 
Dlatego koniecznie zadbaj o możliwość powrotu 
do pola wcześniej, wewnątrz Twojego sklepu. 

Daj użytkownikowi 
pełną kontrolę 

3
Zał.5 Sklep Martyny Kaczmarek (Projektantki modowej) 

nie udostępnia powrotu do poprzedniego kroku.
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Wchodzisz na czyjś sklep, a tam paleta kolorów i tysiące 
rodzajów czcionek. Do tego każdy produkt jest inaczej 

opakowany, a przycisk „Kup Teraz” ma różne kolory. 
 

Jak się czujesz? Kupisz czy wyjdziesz? 
 

Tak myślałem. 
 

Każda strona powinna być zaprojektowana według pewnych 
standardów. W tym przypadku ważne są aspekty wewnętrzne 

jak i zewnętrzne.  
 

Jeżeli chodzi o wewnętrzne, to możemy tutaj wymienić paletę 
kolorów. Nie używaj kilkudziesięciu odcieni na stronie. Dobierz 

sobie klika barw, które będziesz stosował. Drugie to 
rodzaj fontu (czcionki). Wybierz jeden rodzaj czcionki i tego 

wyboru się trzymaj. Ważne jest też, żeby sposób podświetlania 
linków wszędzie był taki sam. 

 
Jeśli chodzi o zewnętrzne, to np. Wyszukiwarka w Twoim sklepie. 

Jeśli jeszcze takiej nie masz, to jak najszybciej to zmień, ponieważ 
ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o sprzedaż. 

 
Zauważ, że w tym przykładzie opisy produktów się różnią. W 

jednych są opisy, w innym jakieś grafiki słabej jakości. Po drugie 
mamy różne CTA (wezwanie do działania): „Wybierz opcję” oraz 

„Zapisz się online”. Nie jest to poprawne (zał. 6). 
 

Moja wskazówka: Dbaj, żeby opisy Twoich usług oraz CTA były 
w tej samej formie. 

Trzymaj się standardów 
i zachowaj spójność

4
Zał.6 Różne CTA w podobnych pozycjach oferty
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Wszyscy doskonale wiemy, że błędy się zdarzają. Twoim zadaniem jest 
przewidzieć ich jak najwięcej i postarać się im zapobiec. Przecież im mniej błędów 
popełni Twój użytkownik, tym większa szansa, że sfinalizuje zakupy.  
 
Żeby dowiedzieć się jakie błędy popełniają na stronie Twoi użytkownicy, polecam 
podpiąć takie narzędzie jak Hotjar. Oprócz tzw. Heatmap, masz możliwość 
oglądania nagrań, jak Twoi użytkownicy poruszają się po Twoim sklepie. Dzięki 
temu zobaczysz, w których momentach popełniają najwięcej błędów. 
 
Jednak od razu polecam zwrócić uwagę na 3 najważniejsze rzeczy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przejdźmy do przykładu. Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, w polu „numer 
telefonu” mogę wpisać dowolną liczbę znaków. Na dodatek są to litery. Nie mam 
pokazanego formatu, a system nie informuje mnie o błędzie podczas wpisywania 
(zał. 7). Dopiero po zaakceptowaniu regulaminu i chęci złożenia wniosku dostaję 
komunikat o błędzie (zał. 8). 
 
Dlatego staraj się uniemożliwić błędne wypełnianie poszczególnych pól w 
formularzu. Warto pokazać przykładowy format, jak to ma wyglądać. 
 
Druga rzecz, to pilnuj domyślnych ustawień. Jak widać na przykładzie, wybrałem 
klasę psychologiczną, lecz domyślnie jest zaznaczona vlogerska. Przez to jest 
duża szansa, że część osób tego nie zauważy i wypełni formularz nie do tej klasy, 
do której by chciała (zał. 7).

Odpowiednie podpowiedzi w wyszukiwarce. 
 
Zadbanie o pokazanie stanu magazynowego – jeśli taki masz. 
Pozwoli to uniknąć zakupu wyprzedanego towaru. 
 
Podpowiedzi w polach formularza – w każdym polu poinformuj, 
w jakim formacie powinno to być.

Zapobiegaj błędom

5
Zał.7

Zał.8
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https://www.hotjar.com


Ile razy zdarzało Ci się robić zakupy przez Internet „na 
raty”. Nie, nie chodzi mi o kasę. Mam na myśli 
„rozpraszacze” typu: bo dziecko Cię zawołało; trzeba 
było wysiąść z autobusu; zadzwonił telefon itd.?  
 
Śmiem zaryzykować, że niejeden raz. 
 
Robiąc zakupy online jesteśmy wielokrotnie rozpraszani 
i przerywamy zakupy. Nie pamiętamy, czy wszystko 
wzięliśmy. 
 
Dlatego na pewno warto za każdym razem pokazywać 
stan koszyka po najechaniu kursorem. To taka  
podstawa podstaw. 
 
Moje kolejne pytanie: Czy zawsze pamiętasz jakie rzeczy 
porównywałeś 4 h temu? 
  
Więc już wiesz, dlaczego tak ważna jest możliwość 
cofania wewnątrz sklepu, o której już wspominałem. 
 
 W wielu przypadkach nasze rzeczy wzięte do 
porównania się nie zapiszą.  

Pokaż zamiast zmuszać 
do zapamiętania 

6
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Rzeczą bardzo ważną w dzisiejszych czasach jest to, 
żeby nasza strona była dostępna niezależnie czy 

ktoś ma jakieś problemy zdrowotne np. problemy ze 
wzrokiem, czy też nie. 

 
Mowa tutaj o tzw. dostępności accessibility. Jeżeli 

lubisz czytać i masz chwilę czasu to polecam mocniej 
zagłębić się w WCAG. Ogólnie chodzi o to, żeby taką 

stronę się dobrze czytało.  
 

Przykładowo: żeby napisy nie były małym fontem; 
aby kolory nie nachodziły na siebie w sekcjach; żeby 

był odpowiedni kontrast.  
 

Warto również zadbać o odpowiednie filtry i 
sortowanie, aby osoba mogła znaleźć coś dla siebie.  

No i chyba nie muszę przypominać o szybkości 
ładowania strony. Jeżeli jeszcze tego nie 

sprawdzałeś możesz zrobić to tutaj:  
https://developers.google.com/speed/

pagespeed/insights/?hl=pl 
 

Wystarczy, że wkleisz adres swojego sklepu. 
Narzędzie przeanalizuje Twój sklep i podpowie co 

możesz zrobić, żeby poprawić jakość i szybkość 
ładowania Twojej strony. 

 
Wystarczy, że ktoś będzie miał gorszy komputer lub 
słaby Internet. Nie będzie czekał aż Twoja strona się 

załaduje. Po prostu wyjdzie i pójdzie do konkurencji. 

Zadbaj o elastyczność 
i efektywność
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https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/


Zał.9 Rozpraszające banery na stronie głównej
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Nie wiem jak Ciebie, lecz mnie osobiście strasznie 
drażni i odpycha nadmiar niektórych elementów na 
stronie. Mam na myśli milion pop-upów, latających 
okienek czy tych samych komunikatów. 
  
Po prawej przykład sklepu, gdzie na jednym 
obszarze mamy 3 razy informację o darmowej 
dostawie powyżej 200 zł (zał. 9). Przecież powinno 
im zależeć na sprzedaży lampy, a nie sprzedaży 
darmowej dostawy. Nie zrozum mnie źle. Takie 
wyzwalacze jak „Darmowa dostawa” czy „Drugi 
produkt GRATIS!” bardzo dobrze działają. 
 
Moja wskazówka: 
Zobacz w swoim sklepie na analitykę i heatmapy, 
co jest klikalne, a co nie zostało kliknięte w 
ostatnim miesiącu, kwartale lub może nigdy. 
  
Sprawdź filtry i zmniejsz ich liczbę, jeśli trzeba. 
Jak nie masz podpiętej analityki, do której Cię 
bardzo zachęcam, zobacz czy nie ma latających 
obrazków lub 10 razy tej samej informacji, jak w 
podanym przykładzie.

Dbaj o estetykę 
i umiar
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Tak jak wspominałem, każdy z nas popełnia błędy. 
Nasi użytkownicy również będą je popełniać. 

Dlatego ważne jest dać im możliwość poprawienia 
popełnionych błędów samodzielnie, bez kontaktu  
z Tobą. Przecież każdy z nas lubi i chce sobie radzić 

sam. 
 

Jak możesz usprawnić to u siebie w sklepie? 
 

Jeżeli już ktoś błędnie wypełnił pewne pola, to mam 
dla Ciebie 2 wskazówki, które bardzo pomogą. 

 
Po pierwsze pokaż podpowiedź w jakim formacie to 

powinno być wypełnione. Wspominałem o tym  
w pkt. 5 

 
Po drugie podpowiedz użytkownikowi co się 

zdarzyło. Niestety większość właścicieli sklepów 
internetowych na tym zakończy – (zał. 10) 

Dlatego Ty będziesz lepszy i w drugim kroku 
pokażesz: Jak użytkownik może to rozwiązać?  

Co może z tym zrobić? 
 

Czyli np. że w mailu nie ma @; jest błędna domena; że 
numer telefonu powinien zawierać tylko cyfry itd. 

 
To robi robotę, naprawdę.

Zapewnij skuteczną  
obsługę błędów
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Zał.10 Przykład niepełnej obsługi błędów.
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Daję sobie rękę uciąć, że pewnie masz sporo pytań 
od klientów odnośnie miliona różnych spraw. 
Jednak jak się zagłębisz wiele z nich się powtarza. Ja 
wiem, że super jak ludzie pytają, bo ważne, że 
pytają. 
 
Jednak tak jak mówiłem na początku, oprócz 
odpisywania na wiadomości jest masa innych 
rzeczy, które trzeba będzie zrobić. Z pomocą 
przyjdzie nam automatyzacja. 
 
Przygotuj FAQ, czyli najczęstsze pytania i 
odpowiedzi. Wiele sklepów internetowych nie ma 
takiej sekcji. A pozwala to zaoszczędzić naprawdę 
masę czasu. 
 
Weźmy też pod uwagę osoby, które nie są skore do 
zadawania pytań. Jeżeli nie znajdą na stronie 
odpowiedzi „z góry”, pójdą do Twojej konkurencji. 
 
Jak to zrobić? 
 
Proste. Po prostu sprawdź na mailu, o co pytali 
potencjalni i obecni klienci do tej pory. Możesz 
sprawdzić też Messengera i/lub przypomnieć 
sobie rozmowy telefoniczne.

Zadbaj o pomoc 
i dokumentację
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W ten oto sposób dotarliśmy do końca. Gwarantuję, że jeżeli wdrożysz choćby połowę z powyższych wskazówek, 
to na pewno poprawisz wyniki na swoim sklepie. 
 
Tak jak mówiłem, szykując ten materiał, z ciekawości przenalizowałem parę sklepów. Wyniki mnie mega 
zaskoczyły. 
 
Zresztą sprawdź sam. Wybierz 4−5 konkurencyjnych sklepów i przeanalizuj punkt po punkcie.  
Prześlij mi proszę swoje wnioski na marcin@bluvolution.pl.  
Jestem ciekawy jak to wygląda w Twoim otoczeniu. 
 
Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie pomocny. 
 
Dziękuję, że dotrwałeś do końca. 
Owocnej analizy i dużej sprzedaży. 
 

Co dalej?Co dale
Mar��� Sm���za�

Gdybyś jednak trafił na jakieś trudności podczas 
analizy lub nie masz czasu na takie działania, być może 
mam rozwiązanie. Jeśli masz chwilę, kliknij tutaj.  
Na podstawie Twoich odpowiedzi, sprawdzimy,  
czy i w jaki sposób będę w stanie pomóc.

https://bluvolution.pl/tp-formularz/



