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MOBILNE ZAKUPY W POLSCE I W HOLANDII

Streszczenie

o-
wano w nim sposoby wykorzystania ch etapach procesu 

o-
o-

nych w obydwu krajach. Przeanalizowano sposób wykorzyst
a-

Wprowadzenie

a-

internautów wydaje
takich zakupów w Euro-

wzrost o niemal 90% w stosunku do roku poprzedniego. Zakupy dokonane ze 
smartfonów u-

m-
to ma (Twenga Solutions 2015).
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w Polsce i w Holandii na tle sytuacji w innych krajach europejskich, e-

i holen
i tabletów.

szukanie inspiracji zakupowej, porównywanie 
znalezionych ofert, wybór konkretnej oferty, poszukiwanie sklepu, sfinalizowanie 

i-
013, IAB 

Polska 2015). 
y-

m-commerce oddzielnie podawana jest liczba mobile shoppers – osób wykorzystu-
o-

ch, a oddzielnie mobile buyers, czyli tych, którzy mobilnie ku-
pu mobile shoppers wy-

y od odsetka mobile buyers (IAB 
Polska 2015).

Wyniki badania przeprowadzonego w 2015 roku przez Twenga w siedmiu 
europejskich krajach (Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Wielka Bryta-

a-

W krajach takich, jak
27,8%, natomiast we Francji 22% zakupów elektro-
e l-

We wszystkich badanych krajach z
a-
u-
a-

2015).
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2. Mobilne zakupy w Polsce

y o

co oznacza wynik porównywalny z tym z Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii (Twenga 
Solutions 2015). 

o-
bilne stanowili 1/3 mS-
hopper: Polacy na zakupach mobilnych 2015” u-
je zwykle smartfon, a 12% tablet (Mobile Institute 2015). 

-comme

a 2,7 mld PLN (PayPal 2015).
o wykorzystanie przez polskich internau-

t-
– przy poszukiwa-

Mobile Institute 2015
o-

szu

z tymi w Internecie (PayPal 2015).

Rys. 1. w 2015 roku na poszcze-
gólnych etapach realizacji zakupu online

. (Mobile Institute 2015).
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– 61% 
t-

j-

a dla tablet
QR2

W raporcie „m- ” wskazano najpopularniejsze ka-
tegorie produktów kupowanych za pom do nich:

Elektronicznej 2015). 

3. Mobilne zakupy w Holandii

a 48% tablet. w-
naniu z innymi europejskimi krajami –
ruchu mobilnym w a-
szego kontynentu (Twenga Solutions 2015).

34%.
22% wszystkich transakcji online 
m-

(PayPal 2015).

wskazane
Na kolejnych miejscach s e-

2 o-
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polsk , e-

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
–34 lat. Kwestionariusz 

czkowska 2014).

d-

w przypadku osób s

mobilny (18%). 

w obydwu krajach uzyskano 
zakupu smartfonami i tabletami ankietowani kupowali w sklepach internetowych 

¾ Polaków) oraz korzystali 

o-

ty. Dla tych serwisów najw

u

– w Holandii: „Elektronika”
(20%) oraz „Kultura i rozrywka” (17%), natomiast w Polsce „Dom i zdrowie” 

u-

otoczeniu i rodzinie ( .
l-

nych (rys. 2 i 3 e-

e-
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y-
czytanie opinii w Internecie przed zakupem oraz doko-

podobne. stosunek do reklamy oraz 

Rys. 2. 

( ).

QR. W odpowiedzi na pytanie o 
informacji na temat ofert sklepów 75% anki

e-
zna. 

a-

nieznane tylko co czwartemu z nich. W Holandii o takim zastosowani a-

Jak pokazano na rysunku 4
nie 
a-

nych – y-

( .
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Rys. 3. e-
spondentów

( ).

obydwu krajów wskazali bardzo podobne kwe-
, a na kolej-

ska 2014).

Rys. 4.

( ).

e-
zentowanymi w cytowanych i-
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o-
y-

Podsumowanie

e-
o-

wygody. 

sklepów i serwisów internetowych. o-

b-
jszych podo-

sposób wykorzystania
zakupu k-

o-
–

–
rynku m-commerce stanowi zaledwie 1/5 wart

W obydwu krajach rynek zakupów mobilnych rozwija
y-

przede wszystkim dla sklepów internetowych – daje im czas na przygotowanie 
do nieuchronnych zmian w sposobie dokonywania zakupów przez konsumentów.

Literatura

1. AboutPayments (2015), The Netherlands: e-commerce market profile,
https://www.about-payments.com/knowledge-
11.01.2016].



131

2. Criteo (2015), Raport: State of Mobile Commerce, http://www.criteo.com/media 
/1896/criteo-state-of-mobile-commerce-q1-2015.pdf.

3. , M-commerce vs e-commerce: 1:0, http://www.egospodarka.pl 
121067,M-commerce-vs-e-commerce-1-0,1,39,1.html.

4. Gemius (2015), Raport: E-commerce w Polsce 2015.
5. IAB Polska (2015), Raport: Perspektywy rozwojowe. Mobile online w Polsce 2015,

https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Book_Raport_mobile_2015.pdf.
6. Izba Gospodarki Elektronicznej (2015), Raport: m-comm
7. M-commerce – mobilny handel elektroniczny w Polsce 

i w Holandii
magisterska).

8. Mobile Institute (2015), Raport: mShopper. Polacy na zakupach mobilnych 2015.
9. MobiRank (2015), Raport Polska.Jest.Mobi 2015, http://mobirank.pl/2015/05/28/ 

nowy-raport-polska-jest-mobi-2015/.
10. PayPal (2015), PayPal Mobile Research 2014/2015.
11. Mobilne zakupy, w: Zeszyty Naukowe Uniwer-

12. Twenga Solutions (2015), Mobile commerce in Europe 2015.

MOBILE COMMERCE IN POLAND AND IN THE NETHERLANDS

Summary

The purpose of this paper is to discuss issues concerning mobile commerce in 
Poland and in the Netherlands. Mobile devices use in the different stages of purchasing 
process are described. Basic information about m-commerce on Polish and Dutch mar-
kets are presented. The results of comparative research that was conducted in both 
countries are discussed. They concerned the ways of applying mobile devices to differ-
ent activities connected with purchase, the most popular categories of products and the 
amounts of money spent.
Keywords: e-commerce, mobile device, m-commerce.
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