
SameDay
- oczekiwania -



X-store – sieć punktów obsługi klienta 
w największych miastach100

kurierów

Lider rynku przesyłek 
miejskich działający 

od roku  

1996

Portfolio wyspecjalizowanych usług 
skierowanych do przedstawicieli 

dynamicznie rozwijającego się rynku 
e-commerce



Rok 2000
Powyżej 
tygodnia

Rok 2005
5-7 dni

2010

2-4 dni

2015

1-2 dni

2016

4-6 godzin
Ile mogę 
czekać?



Oczekiwania klientów wobec dostaw e-zakupów

Czy twoje oczekiwania wobec dostaw e-zakupów są wyższe, 
niższe czy niezmienione w porównaniu z 2 lata temu?

Nie zmienione

Niższe

Wyższe

Źródło: https://www.clickz.com/2015/09/14/what-do-customers-want-from-ecommerce-delivery

42%



Dostawa w jednym z 3 okien czasowych
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KURIER
TRADYCYJNY MODEL

W tradycyjnym modelu klient zamawiając kuriera nie 
ma możliwości wyboru godziny, 

o której paczka dotrze do określonej w zleceniu 
lokalizacji. Jest to bardzo niewygodne.

19:00 20:00 21:00 22:008:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Usługi SameDay świadczone przez X-press Couriers 
umożliwiają wybór jednego z 3 okien czasowych. 

Klient nie musi cały dzień czekać na dostawę – sam 
określa, w jakim przedziale czasowym ma oczekiwać 

na kuriera.



• Usługa SameDay jest dostępna w         
8 głównych miastach

• Usługa dostępna w 3 oknach 
czasowych 3-4 godzinnych

• Prawa fizyki ograniczają dostęp do 
usługi



Willingness to pay

Korelacja z rodzajem zakupu, 
nie wartością przedmiotu jest 

driverem chęci do płacenia



Oczekiwania polskich klientów, którzy już skorzystali z SameDay

Maksymalny koszt 
dostawy

4 godziny za długo, 
chcemy 1 godzinę

Pre-alert na sms / mail 
w chwili wysyłki

Elastyczność cenowa 
konsument niska



„Early” adopters



Innowacyjne podejście sklepów
- maksymalizacja możliwości SameDay



SameDay 10-14
3%

SameDay 14-17
30%

SameDay 18-22
67%

SameDay: rozkład oczekiwanych godzin dostaw

NextDay 10-14
72%NextDay 14-17

13%

NextDay 18-22
15%

NextDay: rozkład oczekiwanych godzin dostaw

SameDay
76%

NextDay
24%

SameDay vs. NextDay



1 magazyn 
własny

Ograniczony zasięg

Lokalizacja determinuje 
dostęp do usługi

Zmiana procesów 
konieczna

Ograniczenie kosztów 
zatowarowania

Sklepy jako 
centra 

logistyczne

Tyle centr dystrybucyjnych 
ile sklepów

Efektywne wykorzystanie 
istniejącego towaru

Gospodarka magazynowa 
on-line w każdej placówce

Magazyn + 3PL

Własny magazyn centralny 
100% towarów

3PL trzyma tylko             
best-sellers

Uzupełnienie własnej sieci 
logistycznej

Ocena korzyści vs. koszt 
zatowarowania
wielu lokalizacji

OmnichannelPure player
Pure player

+ 
omnichannel



Wyzwania dla e-sprzedawców

 Towar musi być dostępny | drop-shipping nie 
jest kłopotliwy

 Dostęp do prawdziwych danych o towarze w 
czasie rzeczywistym

 Równoległe procesy logistyczne pick & pack dla 
segmentu same-day w dodatku do istniejących

 Dedykowana IT integracja w checkout | nie ma 
standardowych „wtyczek” na rynku do platform 
sprzedażowych

 Dobra komunikacja na stronie o usłudze, 
większość konsumentów o niej nie wie | 
edukacja rynku



Oczekiwania klientów

Apetyt rośnie w miarę jedzenia Rynek rośnie w miarę apetytu



www.x-press.com.pl

Adam Tomczak

atomczak@x-press.com.pl


