
Spowolnienie gospodarcze, które obserwujemy, będzie miało
znaczący wpływ na niemal każdą branżę. Od kilkunastu dni
zamknięte są wszystkie punkty handlowo usługowe poza aptekami,
drogeriami i sklepami spożywczymi, a ludzie zachęcani są do
pozostawania w domach i pracy w trybie home office, tam gdzie to
tylko możliwe.

Jako firma doradztwa personalnego od lat prowadzimy procesy rekrutacji w obszarze e-commerce.   W
naszej bazie BIGRAM oraz portfolio naszych konsultantów znajdują się dziesiątki zrealizowanych
projektów, a co za tym idzie setki kontaktów. Uczestniczymy w rozwoju sprzedaży e-commerce we
wszystkich jej aspektach – od tworzenia strategii, operacji po analitykę, e-marketing czy tworzenie
kontentu. Jako organizacja wspieramy firmy, które posiadają zaawansowane rozwiązania związane z
łańcuchem dostaw, które są nieodłącznym elementem e-commerce. Dlatego bardzo dobrze zdajemy sobie
sprawę z tego, iż branża   e-commerce jest zdominowana przez   młodych menadżerów dla których
nadchodzący kryzys będzie jednym z pierwszych wyzwań menadżerskich. 
 
Realizując projekty rekrutacyjne dla branży fashion, spożywczej, w tym z żywnością BIO, oraz dla
segmentu premium, widzimy jak młodzi ludzie, dzięki swojej znajomości nowoczesnych technologii, mają
szanse na szybką, błyskotliwą karierę. Z drugiej strony jednak, poszukując dyrektorów zarządzających dla
dużych platform mediowych, nie do przecenienia jest dojrzałość biznesowa, umiejętność zarządzania
dużymi zespołami oraz wysoko rozwinięte umiejętności budowania strategii przez kandydatów. Zarówno
jednym jak i drugim, nie brakuje wyzwań w nowej erze zakupów online spowodowanej światową epidemią.
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SPRZEDAŻ W CZASIE EPIDEMII
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W lepszej sytuacji są z pewnością te sklepy, które działają wyłącznie
online. Są w stanie działać bardziej zwinnie i szybciej dostosować się
do warunków rynkowych, obecnie wyjątkowo zmiennych. Nie muszą
również martwić się o wydatki związane z utrzymaniem sieci retail.
 
Może się również okazać, że obecne „przymusowe” zakupy online,
zmienią nawyki części konsumentów. Osoby, które dotychczas były
nieprzekonane do tej formy kupowania, w momencie braku
możliwości pójścia do sklepu, w dłuższej perspektywie czasu, mogą
stać się lojalnymi klientami sklepów internetowych.  
 
W naszej ocenie zagrożeń może być jeszcze wiele i nie wszystkie dziś
jesteśmy przewidzieć. Jesteśmy jednak pewnie, że będzie to czas
weryfikacji sklepów e-commerce pod względem jakości, ceny oraz
terminowości dostaw.   To także wielka szansa oraz wyzwanie dla
dojrzałych menadżerów dla których jest to istny sprawdzian z
umiejętności zarządzania w kryzysie.

Czy w związku z przekierowywaniem większości naszych aktywności do sieci, e-commerce ma się czego
obawiać? Jakie dziś wyzwania mają osoby zarządzające firmami które bazują na tym sposobie sprzedaży
bądź są zmuszone aby szybko się na nią przestawić? 
 
Zależy to oczywiście od kategorii sprzedawanych produktów. Apteki internetowe przeżywają prawdziwe
oblężenie. Na swoich stronach informują, że czas oczekiwania na przesyłkę jest znacząco wydłużony. To już
nie 3-4 dni, ale nawet 10 dni roboczych. Apelują także o rozsądne zakupy, co pozwoli na dowóz paczek z
najpotrzebniejszym zaopatrzeniem do wszystkich klientów. Podobnie sytuacja wygląda w drogeriach, oraz
sklepach oferujących żywność i suplementy diety. Korzystnie wygląda sytuacja branży finansowej oraz usług
internetowych. Już teraz wzrosty ze sprzedaży w e-commerce wynoszą nawet 30%[1].
 
Managerowie sklepów internetowych robią wszystko, aby maksymalnie wykorzystać czas wzmożonych
zakupów w kanale online. Twierdzą oni, że łańcuch dostaw jest niezagrożony. Zarówno w aspekcie dostaw
do klientów, jak i dostaw produktów czy surowców do magazynów. Naszą obawą jest przedłużający się
„okres zamknięcia” który może tę sytuację zmienić. Ryzyko leży po stronie kurierów  zarówno ich zdrowia jak
i osób z którymi się stykają. Wyzwaniem może okazać się także zaopatrzenie magazynów, jeśli zamknięcie
granic będzie się przedłużało.  
 
Znana sieć CCC informuje, że sprzedaż z e-commerce w marcu stanowi 45% wpływów, w porównaniu do
25% w całym 2019 roku. Również LPP notuje znaczny wzrost przychodu ze sprzedaży internetowej w
stosunku do całości przychodu. Te wzrosty są jednak spowodowane zamknięciem sklepów stacjonarnych.
Obie firmy mają już w swoich magazynach kolekcje wiosenno-letnie. Pytanie jednak na ile e-commerce
będzie wstanie pociągnąć wyniki sprzedażowe? Może się bowiem okazać, że przedłużająca się epidemia
sprawi, iż zakup odzieży, obuwia, przedmiotów domowego użytku czy książek stanie się zbędnym luksusem i
pierwszą konieczną oszczędnością w domowych budżetach. Niepewność co do dalszych losów gospodarki
oraz co do zapowiadanego kryzysu możeznacząco obniżyć konsumpcję.
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[1] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koronawirus-epidemia-polska-reklama-sporo-straci-zyskac-moze-e-commerce-opinie


