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Rozwój eCommerce a wyzwania w logistyce

2000 – 2010

Allegro i długo, długo, nic, oraz długi czas dostawy.

2010 – 2015

„Rok mobile” czyli coraz większa nieprzewidywalność w Logistyce.

2015+

Omnichannel, integracja kanałów sprzedaży... i dystrybucji produktów.



Boom eCommerce w 2020 – sky is the limit



Jak zorganizować logistykę eCommerce?

Logistyka własna

• Własny magazyn i samodzielnie prowadzone operacje 
• Zatrudnienie pracowników (bezpośrednio lub przez agencje pracy)
• Zapas należący do przedsiębiorstwa – wchodzi w koszty finansowe

Logistyka kontraktowa

• Wynajmowana przestrzeń magazynowa i zlecane operacje
• Rozliczenie B2B oparte o koszty zmienne za składowanie i wysyłanie towaru
• Zapas wciąż należy do przedsiębiorstwa – wchodzi w koszty finansowe firmy

Dropshipping

• Dostawa towaru bezpośrednio od producenta do Klienta docelowego
• Rozliczenie B2B oparte o koszty zmienne i usługi dodatkowe
• Zapas nie należy jeszcze do przedsiębiorstwa



Logistyka własna                      vs. Logistyka kontraktowa

Poczucie kontroli procesu

Wysokie koszty na start

Wysokie udział kosztów stałych

(W dużej skali) efektywność kosztowa

Ograniczona w czasie skalowalność biznesu

Dowolny poziom personalizacji

Niskie koszty na start

Brak bezpośredniej kontroli

Ograniczone możliwości personalizacji

Większe możliwości skalowania operacji

Zależność od operatora logistycznego

Wysoki udział kosztów zmiennych



Sales & Operations Planning = Planowanie Sprzedaży & Operacji

Zebranie danych

Planowanie 
popytu

Planowanie 
podaży

Konsensus

Spotkanie
wykonawcze

 Sprzedaż, zapas, praca
 Plany promocyjne
 Outliers (?)

 Prognoza systemowa (statystyczna)
 Plany sprzedaży nowych produktów
 Optymalizacja marketing mix 

Określenie ewentualnych ograniczeń
Plany zakupu oraz dystrybucji

Wstępny plan operacyjny

Rewizja planów
Przeliczenie na P&L

Decyzja/rekomendacja



Długi ogon eCommerce i jego wpływ na procesy planowania



Ewolucja procesów i systemów do planowania w logistyce



„Planning is everything.
The plan is nothing„

- Dwight Eisenhower
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