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Ocena opakowaƒ stosowanych w handlu elektronicznym
na przyk∏adzie sklepów z bran˝y odzie˝owej2
Handel elektroniczny w sieci Internet, stawiajàc przed nami nowe wyzwania i mo˝liwoÊci, trafia dok∏adnie w zapotrzebowania klientów cierpiàcych na
brak czasu. Systematycznie rozwija si´,
uzyskujàc coraz wi´ksze znaczenie gospodarcze, ale spotyka si´ jednak z wieloma trudnoÊciami, mi´dzy innymi dotyczàcymi problemów z dostawà i opakowaniem wysy∏anych produktów.
PrzejÊcie od komercyjnego nabywania
dóbr konsumpcyjnych w sklepach detalicznych do spó∏ek (B2C) przyjmujàcych
zamówienia przez Internet i przesy∏ajàcych towar od producenta, hurtowni,
a tak˝e w∏asnego magazynu do konsumenta wp∏yn´∏o na istotnà zmian´
funkcji, jakie powinno spe∏niaç opakowanie.
Opakowania stosowane w handlu
elektronicznym, b´dàce opakowaniami
transportowymi, powinny przede
wszystkim spe∏niaç funkcje ochronne,
to jest zabezpieczaç towar przed niekorzystnym wp∏ywem otoczenia,
uszkodzeniami mechanicznymi itp.
[1,2]. W przypadku funkcji logistycznej
tych opakowaƒ bardzo wa˝ne sà relacje
masy opakowania do masy towaru oraz
obj´toÊci opakowania do obj´toÊci towaru, bowiem te dwa parametry w zasadniczy sposób wp∏ywajà na koszty
dostawy [2].
Opakowania wykorzystywane w handlu internetowym powinny zawieraç
czytelne i dok∏adne informacje, pozwalajàce na szybkie i sprawne dostarczenie zamówionych towarów nabywcom
[3]. Opakowanie stosowane w handlu
elektronicznym powinno tak˝e charakteryzowaç si´ mo˝liwoÊcià ponownego
zastosowania, a zatem realizowaç jeden z wyró˝ników funkcji u˝ytkowej.
Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy
nades∏any towar nie spe∏nia oczekiwaƒ
klienta i podlega zwrotowi.
1
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Mimo, ˝e opakowania znajdujàce zastosowanie w handlu elektronicznym
sà opakowaniami transportowymi, nie
mo˝na bagatelizowaç ich funkcji marketingowej. SpecjaliÊci od marketingu
uwa˝ajà, ˝e opakowania te mogà byç
znaczàcym noÊnikiem marki producenta i informacji o towarze [4]. Wa˝na jest
równie˝ funkcja ekologiczna tych opakowaƒ, która – w najbardziej skrótowym uj´ciu – powinna zmierzaç do
zmniejszania iloÊci stosowanych opakowaƒ i/lub zmniejszania ich wielkoÊci
oraz masy, a tak˝e do stosowania znaków ekologicznych na opakowaniach
[5].
W artykule przedstawiona jest ocena
26 opakowaƒ stosowanych w handlu
elektronicznym w bran˝y odzie˝owej.
W badaniach uwzgl´dnione zosta∏y nast´pujàce funkcje:
• ochronna
• marketingowa
• u˝ytkowa
• ekologiczna.
Analiza ka˝dego z opakowaƒ zosta∏a
oparta na ocenie funkcji wed∏ug tych
samych wyró˝ników. Funkcja ochronna
by∏a oceniana pod kàtem doboru odpowiedniego materia∏u opakowaniowego,
konstrukcji, zamkni´cia i szczelnoÊci.
Przy ocenie funkcji marketingowej pod
uwag´ brano estetyk´ opakowania, jego informacyjnoÊç oraz starannoÊç wykonania. Przy ocenie funkcji u˝ytkowej
uwzgl´dniono mo˝liwoÊç ponownego
u˝ycia opakowania i mo˝liwoÊç jego
z∏o˝enia po opró˝nieniu. Przy ocenie
funkcji ekologicznej brano pod uwag´
obecnoÊç znaków ekologicznych i jednorodnoÊç materia∏u.
W badaniu zastosowano metod´ pi´ciopunktowà z uwzgl´dnieniem wspó∏czynników wa˝koÊci, które by∏y podporzàdkowane ka˝demu wyró˝nikowi danej funkcji. Oceny dokonywano w opar-

ciu o nast´pujàcà skal´ punktowà: 5 –
bardzo wysoka, 4 – wysoka, 3 – Êrednia, 2 – niska, 1 – bardzo niska.
Analizowane opakowania wykazywa∏y si´ du˝à ró˝norodnoÊcià. Sklepy internetowe wykorzystujà ró˝nego rodzaju formy konstrukcyjne i ró˝ne materia∏y opakowaniowe. Nie zawsze sà
one w∏aÊciwie dobrane.
Z przeprowadzonych badaƒ wynika,
˝e sklepy elektroniczne przywiàzujà
najwi´kszà uwag´ do ochrony wysy∏anego towaru przed uszkodzeniem. Realizacja tej funkcji w 21 przypadkach na
26 ogólnie badanych zosta∏a oceniona
na 4,0 punkty i powy˝ej. Wi´kszoÊç towarów zosta∏a w sposób zadawalajàcy
zabezpieczona przed mo˝liwoÊcià naruszenia zawartoÊci bez widocznych
Êladów na opakowaniu. Najwy˝sze noty
uzyska∏y opakowania tekturowe.
Funkcja marketingowa jest s∏abo realizowana przez sklepy internetowe.
WÊród polskich sklepów oferujàcych
odzie˝, najwi´cej jest tych, które zajmujà si´ sprzeda˝à koszulek. Sklepy te
przesy∏ajà swoje towary najcz´Êciej
w zaklejonych torbach papierowych
p∏askich wyÊcie∏anych folià p´cherzykowà, bàdê te˝ w zwyczajnych, ma∏o
atrakcyjnych szarych p∏askich torbach
papierowych. Wiele sklepów korzysta
z nowych pude∏ek Poczty Polskiej. Do
przesy∏ki towarów zamówionych
przez Internet stosuje si´ tak˝e stare
pude∏ka i pud∏a po innych towarach,
niejednokrotnie z ró˝nymi nadrukami.
Zdarza si´, ˝e opakowania majà uszkodzonà powierzchni´, tektura jest poobdzierana, papier pakowy jest pognieciony. Niekiedy opakowanie stanowi pude∏ko r´cznie wycinane ze starego pud∏a (na przyk∏ad opakowanie
ze sklepu zakupy.wp.pl.). Wyglàda to
ma∏o estetycznie, niedbale i bynajmniej nie Êwiadczy dobrze o sklepie,

M. Szyszka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Towaroznawstwa Przemys∏owego (przyp. red.).
Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
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Tab. 1. Ogólna charakterystyka opakowaƒ stosowanych przez internetowe sklepy zajmujàce si´ sprzeda˝à odzie˝y.

Lp.

Adres sklepu

Oferowane produkty

Przyk∏adowe opakowania

01
02
03
04

t-shirty.pl
dejna.com
karoka.com.pl
lollypops.pl

koszulki
koszulki
koszulki
koszulki

05
06
07
08

kropa.win.pl
t.shirt.pl
koszulkiabc.pl
swiatkoszulek.pl

koszulki
koszulki
koszulki
koszulki

09
10
11
12
13
14
15

koszulki.pl
a-x.pl
avanti.istore.pl
quelle.pl
zakupy.wp.pl
mykobiety.net
petit.pl

koszulki
koszulki, bluzy, naszywki
koszulki, bluzy, bielizna damska, m´ska, dzieci´ca
odzie˝ damska, m´ska, dzieci´ca
odzie˝ damska, m´ska, dzieci´ca
odzie˝ damska, bielizna
odzie˝ dzieci´ca i niemowl´ca

16
17
18
19
20

happymum.pl
miloha.pl
e-bielizna.pl
sweetdreams.pl
wgl.pl

21

egsport.pl

22

grappa.pl

23

swim-fitnes-wear.com

odzie˝ cià˝owa
odzie˝ cià˝owa
pi˝amy, szlafroki, koszule, bielizna
szlafroki, koszulki, peniuary
odzie˝, obuwie, akcesoria przydatne dla osób
pasjonujàcych si´ wspinaczkà górskà
odzie˝, obuwie, akcesoria przydatne dla osób
pasjonujàcych si´ wspinaczkà górskà
odzie˝, obuwie, akcesoria przydatne dla osób
pasjonujàcych si´ wspinaczkà górskà
odzie˝ sportowa

torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà
torba papierowa p∏aska, wewnàtrz torba p∏aska z PE
torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà
pude∏ko przeciàgane z tektury 3 – warstwowej bielonej jednostronnie (fala niska)
torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà
torba papierowa p∏aska z luênà wk∏adkà z folii PE
torba papierowa p∏aska
torba papierowa p∏aska
torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà
pude∏ko klapkowe z tektury 3 – warstwowej bielonej jednostronnie (fala niska)
pude∏ko klapkowe z tektury litej
pude∏ko wieczkowe z tektury litej, owini´cie z lÊniàcego papieru plakatowego
torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà
torba p∏aska z folii PE
pude∏ko klapkowe z tektury 3 – warstwowej (fala wysoka), owini´cie z papieru pakowego
pude∏ko przeciàgane z tektury 3 – warstwowej bielonej jednostronnie (fala niska)
pud∏o z tektury 3 – warstwowej (fala wysoka) z klapami zewn´trznymi stykajàcymi si´,
owini´cie z papieru pakowego
torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà
pude∏ko przeciàgane z tektury 3 – warstwowej bielonej jednostronnie (fala niska)
torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà
pude∏ko przeciàgane z tektury 3 – warstwowej bielonej jednostronnie (fala niska)
pud∏o z tektury 5 – warstwowej (fala niska) z klapami zewn´trznymi stykajàcymi si´,
owini´cie z papieru pakowego
pud∏o z tektury 3 – warstwowej (fala niska) z klapami zewn´trznymi stykajàcymi si´,
owini´cie z papieru pakowego
pud∏o z tektury 3 – warstwowej (fala wysoka) z klapami zewn´trznymi stykajàcymi si´,
owini´cie z papieru pakowego
pude∏ko przeciàgane z tektury 3 – warstwowej bielonej jednostronnie (fala niska)
torba papierowa p∏aska wyÊcie∏ana folià p´cherzykowà

èród∏o: badania w∏asne.

który ich u˝ywa. Wiele do ˝yczenia
pozostawia tak˝e sposób, w jaki opakowania sà oklejane taÊmà opakowaniowà. Sklepy stosujà jà w du˝ych iloÊciach, a oklejenie jest wykonane niedok∏adnie.

ne. Otrzymywa∏y one jednak doÊç niskie oceny za niejednorodnoÊç materia∏u. Papier w tych opakowaniach jest
trwale po∏àczony z folià polietylenowà. Opakowania wykonane z tektury
zosta∏y oklejone taÊmà z tworzywa
sztucznego, przez co otrzymywa∏y
tak˝e ni˝szà ocen´ za niejednorodnoÊç materia∏u. TaÊmy te znacznie
utrudniajà recykling papieru i tektur
nià oklejonych.

W przypadku funkcji u˝ytkowej najwy˝sze noty otrzymywa∏y tekturowe
pud∏a i pude∏ka. Mo˝na je z∏o˝yç, przez
co zajmujà bardzo ma∏à powierzchni´
i ponownie zastosowaç. Najni˝sze oceny uzyska∏y zwyczajne torby papierowe Podsumowanie
p∏askie oraz torby papierowe p∏askie
wyÊcie∏ane folià p´cherzykowà. Nie
Opakowania stosowane w handlu
mo˝na ich ponownie zastosowaç, gdy˝ elektronicznym przez sklepy internesà trwale zaklejone.
towe z bran˝y odzie˝owej dobrze realizujà jedynie funkcj´ ochronnà. NieFunkcja ekologiczna zosta∏a zdecy- stety sklepy te nie przyk∏adajà nale˝ydowanie najgorzej oceniona. ˚adne tej uwagi do reklamy oraz kszta∏towaz opakowaƒ nie uzyska∏o noty powy- nia swojego wizerunku. Zaniedbujà
˝ej 4,0 punktów. Torby papierowe p∏a- funkcj´ marketingowà, co w obliczu
skie wyÊcie∏ane folià p´cherzykowà ja- rosnàcej konkurencji jest zjawiskiem
ko jedyne posiada∏y znaki ekologicz- niekorzystnym. Stosowane przez skle-

py internetowe opakowania wyglàdajà
nieprofesjonalnie i nieestetycznie, co
wywo∏uje z∏e wra˝enie na klientach.
Wykorzystywanie u˝ywanych pude∏
i pude∏ek po innych towarach, a tak˝e
wycinanie pude∏ek przez obs∏ug´ sklepu ze starych opakowaƒ jest cz´Êciowo uzasadnione z ekologicznego
punktu widzenia, natomiast jest êle
oceniane od strony marketingowej.
Wi´kszoÊç opakowaƒ stosowanych
przez sklepy internetowe nie nadaje
si´ do ponownego wykorzystania. Nieliczne opakowania posiadajà znaki
ekologiczne. Wynika to z niskiej ÊwiadomoÊci ekologicznej pracowników
sklepów oraz producentów opakowaƒ.
Du˝a iloÊç sklepów stosuje do wysy∏ania swoich towarów opakowania zakupione na Poczcie Polskiej. Sà to zarówno zwyczajne torby papierowe p∏askie, torby papierowe p∏askie wyÊcie∏ane folià p´cherzykowà, jak i ró˝nego
typu pude∏ka. Niski poziom opakowaƒ
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Tab. 2. Zestawienie sumy punktów, jakie otrzyma∏y poszczególne opakowania.

Lp.

Adres sklepu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

miloha.pl
petit.pl
swiatkoszulek.pl 2
lollypops.pl 1
mykobiety.net
sweetdreams.pl
swim-fitnes-wear.com 1
wgl.pl
esport.pl
happymum.pl
a-x.pl
quelle.pl
e-bielizna.pl
grappa.pl
karoka.com.pl
lollypops.pl 2
swim-fitnes-wear.com 2
t.shirty.pl
avanti.istore.pl
dejna.com
zakupy.wp.pl
kropa.win.pl
swiatkoszulek.pl 1
koszulki.pl
koszulkiabc.pl
t-shirt.pl

Ocena funkcji

Produkt

Ochronna

Marketingowa

U˝ytkowa

Ekologiczna

Suma
punktów

4,8
4,8
4,5
4,8
4,8
4,8
4,7
4,8
4,6
4,5
4,4
4,6
4,6
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,1
4,4
3,9
3,9
3,2
3,6
3,0

4,8
4,7
4,8
4,6
4,6
4,6
4,6
3,5
3,1
4,5
4,0
4,3
3,8
2,6
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
4,0
3,1
3,0
3,5
2,9
2,8
3,0

4,7
4,6
4,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,7
4,6
3,0
3,5
3,1
3,0
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,0
3,6
3,1
3,1
3,6
3,0
3,1

3,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,2
3,5
3,8
3,4
3,2
3,7
3,5
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,3
2,7
3,6
2,4
3,1
3,2
3,5

17,8
17,7
17,7
17,5
17,5
17,5
17,3
16,2
15,8
15,8
15,3
15,2
15,1
14,9
14,8
14,8
14,8
14,8
14,6
14,4
13,8
13,6
12,9
12,8
12,6
12,6

odzie˝ cià˝owa
odzie˝ dzieci´ca
koszulki
koszulki
odzie˝ damska
szlafroki, koszule, peniuary
odzie˝ sportowa
odzie˝ sportowa
odzie˝ sportowa
odzie˝ cià˝owa
koszulki
odzie˝ damska, m´ska, dzieci´ca
pi˝amy, koszule, bielizna
odzie˝ sportowa
koszulki
koszulki
odzie˝ sportowa
koszulki
koszulki, bluzy, bielizna
koszulki
odzie˝
koszulki
koszulki
koszulki
koszulki
koszulki

èród∏o: badania w∏asne.

stosowanych przez wi´kszoÊç sklepów
wynika prawdopodobnie z krótkiej
obecnoÊci na rynku i ma∏ego doÊwiadczenia w prowadzeniu handlu elektronicznego.

Streszczenie
Ocena opakowaƒ stosowanych
w handlu elektronicznym na przyk∏adzie bran˝y odzie˝owej.

wania prezentujà bardzo zró˝nicowany
poziom realizacji wybranych funkcji.
Najwy˝ej oceniona zosta∏a funkcja
ochronna. Opakowania uzyskiwa∏y dostateczne noty za realizacj´ funkcji
u˝ytkowej. Realizacja funkcji marketingowej oraz ekologicznej jest niezadowalajàca.

Summary

Evaluation of packages used in elecHandel elektroniczny systematycznie tronic commerce on example of stores
rozwija si´ uzyskujàc coraz wi´ksze from clothes sector.
znaczenie gospodarcze. Spotyka si´ on
jednak z wieloma trudnoÊciami mi´dzy
The development of electronic cominnymi problemami z dostawà, opako- merce has had an impact on the funcwaniem produktów. W prezentowanym tions of product packages. This article
artykule przedstawiona zosta∏a ocena shows evaluation of the protective,
funkcji ochronnej, marketingowej, marketing, exploitation and environu˝ytkowej i ekologicznej opakowaƒ mential protection functions of packastosowanych w handlu elektronicznym ges used by online clothes stores. Thew bran˝y odzie˝owej. Oceniane opako- se packages presents varied level of re-
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alization of the particular functions.
The protective function of the packages
used by electronic clothes stores was
rated highly. Most of the examinated
packages adeguately fulfilled their
exploitation function. The marketing
and environmential function was assessed quite poorly.
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