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Synopsis. W Polsce sprzedaż żywności, w tym żywności ekologicznej, w internecie nie jest popularna. Systematycznie 
zwiększająca się liczba osób mających dostęp do sieci, intensywny rozwój technik komputerowych, przemiany w 
handlu tradycyjnym wpłyną zapewne na rozwój tej formy sprzedaży. Celem pracy była ocena stron www sklepów 
internetowych zajmujących się sprzedażą żywności ekologicznej. Badania własne przeprowadzono w 2010 roku 
metodą obserwacji wśród sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą żywności ekologicznej. Wybrano te 
sklepy, które ukazały się po wpisaniu w wyszukiwarkę www.google.pl słów kluczowych „żywność ekologiczna”. 
Szczegółowej ocenie poddano m.in. funkcjonalność sklepów, promocję witryny oraz asortyment. Najlepiej ocenionym 
elementem była funkcjonalność sklepów.  

wstęp
W Polsce, podobnie jak na świecie, liczba osób mających dostęp do sieci systematycznie rośnie. We-

dług danych GUS w 2009 roku ponad 56% gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu [Rocznik 
Statystyczny 2010]. Taka sytuacja sprzyja rozwojowi e-commerce w Polsce. Najlepsze prognozy w handlu 
internetowym dotyczą detalistów i sklepów z artykułami spożywczymi [Handel internetowy...2009]. 

Celem artykułu była ocena stron www sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą żywności 
ekologicznej. 

Materiał i metodyka badań
Badania własne przeprowadzono w kwietniu 2010 roku metodą obserwacji wśród  23 sklepów interne-

towych funkcjonujących w Polsce, zajmujących się sprzedażą żywności ekologicznej. Wybrano te sklepy, 
które ukazały się po wpisaniu w wyszukiwarkę www.google.pl słów kluczowych „żywność ekologiczna”.

Narzędziem badawczym wykorzystywanym w badaniu był kwestionariusz, który zawierał 25 pytań, 
o charakterze zamkniętym. Ocenie poddano następujące elementy: funkcjonalność sklepów, promocję 
witryny, asortyment i inne. Uzyskane dane poddano analizie merytorycznej, a wyniki przedstawiono w 
postaci opisowej oraz tabeli [Sobiech 2010].

Sprzedaż żywności ekologicznej przez internet
W Polsce sprzedaż żywności przez internet nie jest jeszcze popularna. Jedynie w okolicach stolicy 

i niektórych miast wojewódzkich notuje się większe zainteresowanie taką formą sprzedaży. Wydaje się 
jednak, że w dobie globalizacji i intensywnego rozwoju technik komputerowych,  taka forma sprzedaży 
będzie zyskiwała na znaczeniu. [Śmiechowska, Newerli-Guz, Kąkol 2009]. Sprzedaż przez internet ma 
wiele zalet. Należą do nich m.in.: niskie koszty, swobodny dostęp do klientów niezależnie od czasu i 
położenia geograficznego, interaktywny charakter. Nie jest to metoda wolna jednak od wad, które mogą 
prowadzić do niezadowolenia lub nawet utraty klienta [Parlińska, Parliński 2005]. 

Sprzedaż przez internet realizowana jest w ramach abonamentu lub pojedynczych zamówień. 

Promocja w internecie
Za najbardziej skuteczną formę promocji internetowej respondenci uznali firmowe strony www, w 

dalszej kolejności witryny sieciowe produktów oraz działania z wykorzystaniem poczty elektronicznej 
(biuletyn informacyjny oraz mailing). 
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wyniki badań
Ponad połowa (53%) badanych ekologicznych sklepów internetowych miała swój odpowiednik w 

rzeczywistości. Badania wykazały, że w 43% sklepach internetowych projektowanie witryny sklepowej 
zlecono specjalistycznym firmom, a ich wygląd znacząco różnił się od pozostałych. 

Najważniejszą kwestią w sprzedaży elektronicznej jest zdobycie zaufania klienta. Jednym z jej sposo-
bów jest dokładne  podanie danych kontaktowych i podstawowych informacji na temat działalności sklepu 
internetowego, dokładnego regulaminu zakupu oraz informacji o sposobach reklamacji. W przypadku 
sprzedaży elektronicznej najpopularniejsza formą  kontaktu jest droga elektroniczna. Dlatego wszystkie 
sklepy powinny mieć dokładny adres e-mail bądź formularz kontaktowy. Jeszcze lepszą formą jest za-
stosowanie komunikatorów osobistych jak gadu gadu lub Skype. W takiej sytuacji klient  ma poczucie, 
że zwraca się  do konkretnej osoby, a nie do anonimowego systemu. Wśród obserwowanych witryn taką 
interaktywną formę kontaktu stosowało tylko 31% sklepów. Bardziej powszechne w badanych sklepach 
było podanie telefonu kontaktowego (21 wskazań) czy adresu e-mailowego (20 wskazań). 

W trakcie badań stwierdzono także, że liczba  sprzedawanych produktów w sklepach ekologicznych 
jest duża  i we wszystkich badanych sklepach wynosi ponad 201. We wszystkich badanych sklepach 
produkty podzielono na kategorie, co ułatwia klientom poszukiwanie produktów. Wszystkie sklepy 
mają również wyszukiwarkę produktów, która usprawnia odnalezienie produktu, wtedy gdy klient zna 
np. nazwę produktu, a nie jest pewien w jakiej znajduje się kategorii. Tylko 13% sklepów oferowało w 
swoim asortymencie wyłącznie żywność ekologiczną certyfikowaną, pozostałe sklepy wprowadziły do 
oferty także produkty określane jako wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, naturalne, swojskie oraz 
zdrowotne. W 56% sklepów klient ma możliwość wystawiania  oraz czytania opinii o danym produkcie. 
Niestety tylko w 13% sklepów możliwe jest wystawianie opinii o samym sklepie. Dzięki niej klienci 
mogliby uzyskać informację czy dany sklep jest godny zaufania, czy sprzedaje świeże produkty, wysokiej 
jakości, czy też jest inaczej. 

W zdecydowanej większości sklepów internetowych, aby dokonać zakupu wystarczy wypełnić for-
mularz osobowy i wysłać zamówienie, tylko w 34% sklepów konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie 
się, a następnie  logowanie przed wysłaniem zamówienia. Jest to rejestracja jednorazowa. W przypadku 
kolejnego zakupu po wpisaniu hasła system rozpozna klienta. 

Kolejną ważną zaobserwowaną kwestią w wielu sklepach jest brak podstawowych informacji o 
produktach ekologicznych. Tylko w 34% sklepów znajduje się niewielka wzmianka na ten temat. Praw-
dopodobnie właściciele zakładają, że sklep odwiedzają klienci już dobrze poinformowani. Nie zawsze tak 
jest, dlatego powinny się tam znaleźć informacje dotyczące tego czym jest produkt ekologiczny, jak jest 

Tabela 1. ocena skuteczności wybranych form promocji w internecie w opinii firm
Table 1. The promotion on the Internet from the perspective of firms 
Forma promocji/the form of the promotion ocena skuteczności promocji [%]/marking of the 

promotion’s effieciency [%]
bardzo 
skutecz-
na/very 
efficient

skutecz-
na/quite 
efficient

średnio 
skutecz-
na/rather 
efficient

raczej 
nieskutecz-

na/quite 
inefficient

bardzo 
niesku-
teczna/

very inef-
ficient

Firmowe witryny WWW/The display windows of firms 20,8 42,9 29,7 6,4 0,2
Witryny WWW produktów/The websites of  products 20,5 43,2 28,9 6,7 0,7
Biuletyn informacyjny/information bulletin 12,1 41,9 36,6 7,0 2,3
Mailing/Mailing 8,9 28,0 31,2 24,9 7,1
Reklama typu interstitial/intersistial web pages 7,9 15,8 45,3 23,7 7,2
Grupy usnet/Usernet work group 7,4 25,5 36,1 24,5 6,5
Reklamy banerowe/The barrier advertisements 6,0 19,8 44,8 24,2 5,2
Fora dyskusyjne na stronach www/The internet 
forums 5,5 18,2 42,3 27,3 6,8

Listy dyskusyjne/The electronic mailing list 3,0 22,8 39,7 27,8 6,8
Reklama typu pop-up/Pop-up ads 3,3 21,4 33,3 24,3 17,6
Stopki reklamowe/ advertisement imprints 2,1 13,0 33,2 38,7 13,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wykorzystanie sieci…2011
Source: own study based on wykorzystanie sieci…2011
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kontrolowany, oznakowany, w jaki sposób można wykorzystać produkty i półprodukty znajdujące się w 
ofercie sklepu, jakie mają korzyści. Żadna z zbadanych stron nie miała również możliwości udostępnienia 
banera (wizytówki) swojej strony. A tego rodzaju promocja  szczególnie na serwisach nowopowstających, 
które same chcą się wypromować, szukając jak największej ilości partnerów i umieszczając ich banery 
na swojej stronie mogłaby znacząco podnieść stronę nie tylko w rankingu wyszukiwarki, lecz także 
przynieść wymierne korzyści materialne. 

Podsumowanie i wnioski
Podsumowując przeprowadzone badania można stwierdzić, że funkcjonalność (użyteczność) wi-

tryn sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą żywności ekologicznej jest na zadowalającym 
poziomie. Kierownictwo sklepów powinno jednak udoskonalić proces obsługi klienta oraz działania 
promocyjne. Zmiany wymaga także wizerunek stron www, ponieważ tylko 43% z nich było wykonanych 
przez wyspecjalizowane firmy i wyglądało profesjonalnie. Pozostałe strony www zostały przygotowane 
prawdopodobnie w początkach rozwoju internetu i od tej pory nie były modernizowane, co w konse-
kwencji może zniechęcać do ich przeglądania.
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Summary
The online sale of food, also of organic food, is not very popular in Poland. The factors that will probably 

influence the development of the sale form, is the systematically growing number of  people who have access to the 
internet, the dynamic growth of the computer technology and traditional trade changes. The purpose of the work 
was to evaluate the web pages of the organic food stores. The independent research was conducted in 2010, with the 
method of observation. The stores, whose names were shown after entering in ww.google.pl the key words: „organic 
food”, have been chosen to the research. The functionality of the stores, promotion and assortment. The element that 
has been held in the highest esteem, was the functionality of the stores.
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