
Budownictwo online
E-commerce w polskiej budowlance to wciąż nowość. Niektórzy twierdzą jednak,  

że to cisza przed burzą, a rewolucyjne zmiany są nieuniknione. Jak przedstawiciele 
firm i eksperci przygotowują się na ich nadejście? Jakie szanse i wyzwania dostrzegają 

w sprzedaży przez internet? Jak oceniają perspektywy polskiego e-commerce?
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Jakub Zarzycki
Analityk Marketingu 
ISOVER

Polski rynek e-commer-
ce w dynamicznym tem-
pie zbliża się do czołowych 
krajów Europy, notując 
roczne wzrosty na dwucy-
frowym poziomie. W naj-
bliższych latach trend ten 
powinien się utrzymy-
wać, czego wynikiem bę-
dzie wzrost udziału zaku-
pów online w cały rynku 
detalicznym w Polsce z kil-
ku do ponad 10%. Jeśli pa-
trzeć przez pryzmat bran-
ży budowlanej, to rozwój 
e-commerce dopiero nabie-
ra tempa. Nie mam tu na 
myśli rozwiązań B2B, bo 
te już od pewnego czasu 
są na rynku online, a B2C, 
które intensywnie rozwi-
jają się w kategorii dekora-

cji i wyposażenia wnętrz. 
Materiały chemii budowla-
nej oraz wznoszeniowe do-
piero zaczynają rozpychać 
się w wirtualnym świecie. 
Prognozowania nie uła-
twia z pewnością propo-
zycja podatku obrotowe-
go od handlu detaliczne-
go. W pierwszych zało-
żeniach podatek ten miał 
obejmować również sprze-
daż online, co z pewnością 
miałoby wpływ na rozwój  
e-commerce.

Marka ISOVER, tak jak 
i cała grupa Saint-Gobain 
w Polsce, ma świadomość 
zmian w sposobie komu-
nikacji z rynkiem i klien-
tami, dlatego też od paru 

lat mocno rozwija się w ob-
szarze Digital, skupiając się 
również na samym e-com-
merce. W kanale B2B od 
paru lat rozwijana jest plat-
forma online o nazwie ISO-
VER Express, która służy 
do obsługi procesu zaku-
powego dla naszych Part-
nerów Handlowych. Dla 
klienta indywidualnego 
ponad rok temu urucho-
miliśmy serwis e-isover.pl, 
który jest nie tyle nowocze-
snym katalogiem produkto-
wym, ile platformą pomoc-
ną w składaniu ofert zaku-
powych przez dystrybuto-
rów ISOVER. Narzędzie to 
pozwala kompleksowo do-
brać izolację do wszystkich 
aplikacji budowlanych, 
według potrzeb zdefinio-
wanych przez użytkowni-
ka, a następnie wysłać za-
pytanie ofertowe do wybra-
nych dystrybutorów.

Rozwój e-commerce 
dopiero nabiera 
tempa.

Mirosław Lubarski
Dyrektor Marketingu,  
Członek Zarządu 
Grupy PSB

Obecnie e-commer-
ce w naszej branży ma 
jeszcze znaczenie niszo-
we, ale rozwija się w tem-
pie dwucyfrowym, rynek 
stacjonarny zaś – znacz-
nie wolniej. Przedmiotem  
e-handlu jest bardzo szero-
ka gama produktów zwią-
zanych z utrzymaniem 
domu bądź drobnymi re-
montami i to będzie dome-

na owego kanału. Trudno 
mi sobie wyobrazić sprze-
daż technologii czy kom-
pleksowych systemów bu-
dowlanych na potrzeby in-
westycyjne w rynku B2C. 
Polski e-commerce jest 
rynkiem bardzo młodym, 
o skali znacznie mniejszej 
niż w krajach Europy Za-
chodniej, ale szybko ten 
dystans nadrabiamy.

Grupa PSB jest specy-
ficzną siecią niezależnych 
podmiotów działających 
pod wspólnym brandem, 
dlatego też w przypad-
ku e-commerce wybrali-

śmy rozwiązanie, które na-
zwaliśmy Esklepy PSB. 
Tworzy je obecnie kilku-
dziesięciu partnerów PSB 
– mogą oni skorzystać ze 
wspólnej bazy towarowej 
oferty zakupu e-sklepu 
oraz działań promujących 
galerię w internecie.

W przypadku 
e-commerce 
wybraliśmy 
rozwiązanie,  
które nazwaliśmy  
Esklepy PSB.
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Paweł Kisiel
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży 
i Marketingu 
ATLAS

Sukces w handlu elek-
tronicznym to nie tylko 
kwestia sprawności cy-
frowej. To także, a może 
przede wszystkim, ogólne 
zaufanie do marki, do pro-
ponowanych przez firmę 
rozwiązań technicznych 
i systemowych. Wierzę, że 
na rozwoju e-commerce 

w branży budowlanej, ze 
względu na swoją przed-
siębiorczość i wysoką ja-
kość oferowanych produk-
tów, najbardziej skorzysta-
ją polskie firmy produku-
jące materiały budowlane. 
Niewątpliwie rozwój tego 
kanału sprzedaży będzie 

wpływał na zmianę mode-
li dystrybucyjnych i wy-
musi również koniecz-
ność modyfikacji serwisu 
zarówno po stronie pro-
ducentów, jak i całej sie-
ci dystrybucji. W szczegól-
ności materiały z tzw. cięż-
kiej budowlanki są bardzo 
wrażliwe na koszty logi-
styczne. Tym samym ob-
sługa dostaw w e-commer-
ce wymusi zapewne utrzy-
mywanie wielu centrów 
dystrybucji, by być blisko 
klienta.

Sukces w handlu 
elektronicznym to 
nie tylko kwestia 
sprawności cyfrowej.

dr hab.  
Grzegorz Mazurek
Profesor Marketingu, 
Prorektor ds. Współpracy  
z Zagranicą 
w Akademii Leona Koźmińskiego

Produkty z obszaru dom 
i ogród stanowią jedną 
z popularniejszych kate-
gorii w asortymencie pol-
skich sklepów interneto-
wych. Będzie ona podle-
gała również bardzo dy-
namicznemu wzrostowi 
w kolejnych latach. Powo-
dów jest co najmniej kilka 
– do podstawowych nale-

ży oszczędność czasu. Po-
nadto produkty dostępne 
w internecie są z założenia 
trochę tańsze niż te ofe-
rowane w sieciach stacjo-
narnych, co bez wątpienia 
wpływa na ich konkuren-
cyjność na rynku.

Ważnym zagadnieniem 
pozostaje jednak kwe-
stia budowy powszechne-

go zaufania do tej formy 
sprzedaży. Sieci fizyczne, 
które oferują funkcjonal-

ność e-commerce (np. Le-
roy Merlin), ze względu 
na wyrobioną markę mają 
w tym względzie uprosz-
czone zadanie. Ludzie 
w większości są bowiem 
racjonalistami. Jeśli planu-
ją zakup materiałów bu-
dowlanych, to często wo-
lą ich najpierw dotknąć, 
chcą je sprawdzić. Dlate-
go tak ważna jest umie-
jętność znalezienia złote-
go środka pomiędzy efek-
tywnością cenową a jako-
ścią towaru oraz obsługi, 
biorąc pod uwagę poten-
cjalne zagrożenia, np. wej-
ście na polski rynek glo-
balnych graczy. 

Dla przeciętnego 
mieszkańca 
dużego miasta to 
internet jest 
oczywistym 
kanałem sprzedaży.

Joanna  
Florczak-Czujwid
Zastępca Dyrektora Działu Analiz 
Sektorowych i Foresightu 
ASM Poland

Rozwój e-commerce 
w budownictwie jest ściśle 
uzależniony od innowacji 
w zakresie technologii i lo-
gistyki. Producenci dosko-
nale wiedzą, że e-commer-
ce odnotował w 2015 roku 
kolejną dodatnią dynami-
kę wzrostu i w najbliższych 
latach będzie notował jesz-
cze większy udział w dys-
trybucji. Poszczególne sek-
tory przygotowują się za-
tem do takiej zmiany i na 

obecnym etapie obserwu-
jemy wzrost zapotrzebowa-
nia na długofalowe scena-
riusze rozwoju, czyli foresi-
ght. Dla przykładu, w ostat-
nim czasie Instytut ASM 
– Centrum Badań i Ana-
liz Rynku przygotował fo-
resight dla branży stolar-
ki budowlanej i w tym sek-
torze widzimy możliwo-
ści wystąpienia drastycznej 
zmiany sposobu dokony-
wania zakupów. Wirtualny 
kanał sprzedaży rozwinie 
się znacząco, dla klientów 
staną się dostępne salony 

typu „showroom”, umoż-
liwiające obejrzenie pro-
duktu przez klientów, któ-
rzy wolą szukać promocji, 
niższych cen lub dodatko-
wych usług i następnie do-
konywać transakcji on-line. 
Masowość takich transakcji 
doprowadzi do wykreowa-
nia systemów oszczędno-
ści po obu stronach „lady” 
dzięki sieciowym magazy-
nom. Jest to wizja przy-
szłości, która nabierze real-
nych kształtów w ciągu kil-
kunastu kolejnych lat. No-
wy sposób organizacji dys-
trybucji będzie wymagał od 
producentów koordynacji 
wielu elementów w zakre-
sie produkcji, dystrybucji 

i wykonawstwa. Pociągnie 
to za sobą konieczność po-
niesienia niemałych kosz-
tów inwestycyjnych wpro-
wadzenia nowych syste-
mów. Dlatego na razie ry-
nek czeka na iskrę zapalną, 
którą będzie pierwszy sys-
tem takiej sprzedaży. Na-
stępnie pojawią się systemy 
generyczne i zmiana ruszy 
lawinowo.

Rynek czeka na iskrę 
zapalną.
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Prezes Zarządu 
V-BUD

Polski rynek e-commer-
ce ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy. Bez-
dyskusyjnie będziemy wi-
dzieli kontynuację dotych-
czasowego trendu – dwu-
cyfrowych wzrostów jego 
wartości z roku na rok. 
Są raporty, które mówią 
już o ponad 55% użytkow-
ników internetu, kupują-
cych regularnie w sieci. Je-
śli jednak porównamy ten 
wynik np. do Czech, gdzie 
wynosi on ponad 65%, wi-
dzimy cały czas znaczne 
miejsce na wzrost.

Uruchamiając 5 lat temu 
platformę cyfrowej sprzeda-
ży pod marką EkoSklad.pl, 
 nie spodziewaliśmy się, 
że stanie się ona tak waż-
nym kanałem dotarcia do 
wielu klientów. Od sa-
mego początku stawiali-
śmy na bycie liderem, je-
śli chodzi o rozwiązania 
technologiczne, jak i ser-
wis klienta, co dzisiaj pro-
centuje.

Z całą pewności będą 
to też kluczowe elementy 

pomagające odnosić suk-
cesy w branży e-commer-
ce w przyszłości, kiedy to 
właśnie wysokiej jakości 
serwis sprzedażowy, jak 
i posprzedażowy będą się 
stawały coraz ważniejsze 
obok ceny produktu.

Wiąże się z tym jednak 
coraz wyższy koszt uru-
chomienia sklepów inter-
netowych, gdzie nie moż-
na już myśleć o sprzeda-
ży z wykorzystaniem ma-
gazynu w przysłowio-
wym garażu. Zaawanso-
wane systemy zarządza-
nia zapasem, sprzeda-
żą, jak i relacjami z klien-
tem stają się już dzisiaj  
koniecznością.

Polski rynek 
e-commerce ma 
przed sobą bardzo 
dobre perspektywy.
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Dyrektor ds. e-commerce 
SIG

Jesteśmy przekonani, że 
e-commerce w branży ma-
teriałów budowlanych ma 
przed sobą wspaniałą przy-
szłość. Dlatego prowadzi-
my przygotowania do uru-
chomienia platformy sprze-
daży internetowej. Sta-
wiamy przede wszystkim 
na wygodę użytkowni-
ków, którzy będą korzysta-
li z platformy e-commer-
ce SIG.

Szanse związane ze 
sprzedażą przez internet 
będzie generować z pew-
nością wchodzenie na ry-
nek pracy pokolenia od 
najmłodszych lat natu-
ralnie związanego z kom-
puterem i siecią. Możli-
wości upatrujemy rów-
nież w sprzedaży wieloka-

nałowej wspieranej przez 
efekt ROPO (innymi sło-
wy: poszukiwanie w inter-
necie informacji na temat 
produktów, które następ-
nie zostają zakupione me-
todą tradycyjną) i odwró-
conego ROPO (w przypad-
ku którego zakup następu-
je internetowo po zapozna-
niu się z produktem w tra-
dycyjnym punkcie sprze-
daży). Kluczowym wyzwa-
niem będzie natomiast do-
stosowanie użyteczności 
platformy e-commerce SIG 
do potrzeb branży budow-
lanej.

Prowadzimy 
przygotowania  
do uruchomienia 
platformy sprzedaży 
internetowej.

Agnieszka 
Ostrowska
Kierownik Działu e-commerce 
AB Bechcicki

Branża budowlana to to-
wary wielkogabarytowe, 
mało odporne na uszko-
dzenia mechaniczne, po-
siadające różnorodne wy-
miary, modele i kolorysty-
kę, które wymagają du-
żych powierzchni maga-
zynowych, często też mu-
szą być przechowywa-

ne w określonych tem-
peraturach. Optymalizo-
wanie transportu i maga-
zynowanie towarów bu-
dowlanych przy sprzeda-
ży online to jedno z naj-

większych wyzwań, któ-
re będzie miało kluczo-
wy wpływ na rozwój  
e-handlu. Bardzo dużą 
szansą rozwoju budowla-
nego e-sklepu jest posia-
danie szerokiej gamy asor-
tymentu, co w powiązaniu 
z ich rentownym składo-
waniem i dostawami na 
terenie całego kraju stwa-
rza nie lada wyzwanie, że-
by wykreować handlowe-
go giganta. Musimy jednak 
pamiętać, że w internecie 
fantazja i umiar, ale też 
i koszty nie znają granic.

Optymalizowanie 
transportu 
i magazynowanie 
przy sprzedaży 
online to jedno 
z największych 
wyzwań.



Piotr Dauksza
Prezes Zarządu 
H+H Polska

Nasi partnerzy handlo-
wi uważają, że sprzedaż 
materiałów budowlanych 
przez internet będzie od-
grywała z roku na rok co-
raz większą rolę. Musimy 
nadrobić dystans dzielą-
cy nas w tym zakresie od 
zaawansowanych gospo-
darek zachodnich. W Pol-
sce proces ten będzie jed-
nak postępować powo-
li i rozwinie się na szer-
szą skalę raczej w bliżej 
nieokreślonej przyszłości. 
Jest to związane z tym, że 
w sprzedaży materiałów 
budowlanych znaczącą ro-
lę odgrywają relacje inter-
personalne. Szczególnie 
w relacjach pomiędzy fir-
mą dystrybucyjną a wyko-

nawcą budowlanym czy 
inwestorem indywidual-
nym. Wielu klientów in-
westorów, a także duża 
grupa wykonawców chce 
przed podjęciem decyzji 
i zakupem materiał obej-
rzeć, dotknąć go i spraw-
dzić. Jest praktycznie nie-
możliwe, aby za pośred-
nictwem monitora kom-
puterowego dokonać wy-
boru konkretnej odmia-
ny produktu, jego koloru 
czy faktury. Zauważalne 
jest oczywiście to, że for-
ma sprzedaży przez inter-

net odpowiada oczekiwa-
niom młodszego pokole-
nia. Starsi wiekiem uczest-
nicy procesu budowlanego 
nie są tak biegli w użyciu 
komputerów czy smartfo-
nów i nie będą tak chętni 
do zmian swoich przyzwy-
czajeń. I na końcu warto 
również zwrócić uwagę na 

czynnik hamujący, jakim 
jest wciąż istniejąca w bu-
downictwie „szara strefa”, 
którą eksperci szacują na 
ponad 30% rynku. Z pew-
nością ta grupa nie będzie 
zadowolona z bardzo du-
żej transparentności doty-
czącej transakcji interne-
towych.

W sprzedaży 
materiałów 
budowlanych 
znaczącą rolę 
odgrywają relacje 
interpersonalne.
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