
Jak boom będzie 

przekładał się na a rozwój 

operacji logistycznych i 

usług 3PL



Boom; przyczyny i skutki

• Wzrost ilości operacji logistycznych

• Trendy na rynkach EU

• Stosunkowo niskie wysycenie rynku

• Potencjał związany ze specyfiką handlu e-commerce

• Wyzwania związane z obsługa e-commerce

• Szanse dla logistyki



TradeWatch Allegro – ilości operacji

Dom i Ogród » Budownictwo i Akcesoria; 03-06.2020, ilość transakcji 



TradeWatch Allegro – ilości operacji

Dom i Ogród » Wyposażenie; 03-06.2020, ilość transakcji 



TradeWatch Allegro – ilości operacji

RTV i AGD; 03-06.2020, ilość transakcji 



TradeWatch Allegro – ilości operacji

Dziecko; (13)03-06.2020, ilość transakcji 



TradeWatch Allegro – ilości operacji

III-VI.2019 VS XII.2019 VS III-VI.2020
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Ilość transakcji, ilość operacji

• Praktycznie każda transakcja w formie „kup teraz” dla 
przedmiotów nowych oznacza sprzedaż B2C

• Dane rok do roku wskazują na nawet dwukrotne wzrosty

• Wzrosty są zauważalne także w kategoriach uznawanych 
za trudne dla e-commerce (budownictwo, AGD)



Top 25 sprzedawców:
Dom i Ogród » Budownictwo i Akcesoria 01.06.2020 – 04.06.2020
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Top 25 sprzedawców:
Dom i Ogród » Budownictwo i Akcesoria 01.06.2020 – 04.06.2020
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Ilość transakcji, ilość operacji

• Ilości operacji oraz ilości wysyłanych codziennie sztuk 
produktów wskazują, że dla obsługi procesu niezbędny jest 
dedykowany magazyn i załoga (nie ma fizycznie możliwości 
nadawania 200 paczek dziennie z e-commerce 
prowadzonego przy sklepie stacjonarnym)

• Dedykowane jednostki operacyjne stanowią 
niejednokrotnie barierę rozwoju dla organizacji przez 
ograniczone możliwości skalowania

• Prowadzący tego typu podmioty często nie mają 
świadomości opcji outsourcingu, lub tez nie mają 
kompetencji, by porównać i obliczyć zasadność tego 
procesu.



Trendy 

https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/transport-logistics-trendbook-2019-en.pdf

https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/transport-logistics-trendbook-2019-en.pdf


Trendy

• Wzrost udziału e-commerce w handlu (pierwsze prognozy z 
okresu COVID wskazują znacząco wyższe perspektywy, niż 
jeszcze te z 2019 roku)

• Wchodzenie bezpośrednio na rynek e-commerce B2C 
producentów i importerów (i wraz z tym rosnące 
zapotrzebowanie na drobnicowych operatorów 3PL)

• Skracanie łańcucha dystrybucji (omijanie etapu hurtu) 
generuje zapotrzebowanie na usługi drobnicowych 
operatorów 3PL B2B



Wysycenie rynku
Wysycenie rynku: Wyniki google dla „fulfilment e-commerce” EN: 142.000, PL: 15.400



Wysycenie rynku
Wysycenie rynku: Wyniki google dla „fulfilment e-commerce” CZ: 7.300, NL: 2.770



Wysycenie rynku

• Wyniki wyszukiwania według słów kluczowych wskazują, że 
albo krajowi operatorzy nie umieją skutecznie prezentować 
swej oferty w Internecie (jedynie 11 firm na pierwszej stronie 
google dla hasła „fulfilment e-commerce), albo też oferta 
operatorów na tą chwilę jest niezwykle wąska.

• Potencjał wzrostu handlu e-commerce B2C i B2B 
jednoznacznie wskazuje, że istnieje i będzie rosnąć 
zapotrzebowanie na profesjonalne usługi 3PL wspierające 
logistycznie handel internetowy.



Potencjał rynku

• Praktycznie każdy projekt e-commerce, gdzie mamy do 
czynienia z setkami zamówień dziennie to konieczność 
uruchomienia jednostki logistycznej (magazyn + załoga)

• Przy wszystkich większych projektach zyskują na znaczeniu 
wszelkiego rodzaju usługi dodane (brokerka usług 
kurierskich, dostarczanie opakowań) – niższe ceny 
przynoszą wymierne oszczędności kwotowe i procentowe 
dzięki efektowi skali

• Możliwość zamiany kosztów stałych na zmienne to 
dodatkowa korzyść dla właścicieli sklepów e-commerce



Wyzwania w logistyce e-commerce

• Drobnicowy charakter operacji

• Znacząca rozpiętość numeryczna operacji w różnych 
okresach czasu

• Wysokie oczekiwania w zakresie jakości pakowania i 
dostawy

• Wysoka wrażliwość na ewentualne reklamacje

• Wysokie oczekiwania w zakresie czasów reakcji

• Wysokie oczekiwania jeżeli chodzi o portfolio przewoźników



Wyzwania w logistyce e-commerce

• Wyśrubowane wymagania w zakresie kultury informatycznej 
organizacji:

• Automatyzacja procesów

• Bezobsługowa komunikacja

• Bezproblemowa i tania „integrowalność”

• Znaczący udział zwrotów i konieczność ich szybkiego i 
poprawnego obsłużenia

• Wsparcie w zarządzaniu „nierotami” i produktami 
niepełnowartościowymi.



Szanse dla logistyki

• Wzrost sektora e-commerce to kaskadowy wzrost 
zapotrzebowania na:

• Powierzchnie magazynowe

• Opakowania i zabezpieczenia

• Usługi kurierskie

• Usługi fulfilment

• Usługi dodane (etykietowanie, przepakowania, polonizacja, 
tworzenie zestawów itp.)



Szanse dla logistyki

• Wzrost sektora e-commerce i zapotrzebowania na usługi 
fulfilment to szansa dla:

• Istniejących dostawców usług fulfilment na rozszerzenie 
działalności

• Istniejących operatorów kontraktowych 3PL na rozszerzenie 
portfolio usług o logistykę drobnicową B2B i B2C

• Uzupełnienie przychodów przez producentów i dystrybutorów o 
usługi fulfilment dla podmiotów trzecich w ramach 
niewykorzystanych zasobów własnych

• Wzrost całej gałęzi handlu internetowego to także wiele 
nowych nisz, które czekają na wypełnienie.
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