
Neo24 jest jednym z największych sklepów internetowych w Polsce, a zarazem pionierem  biznesu 
w e-commerce. Obok produktów RTV, AGD, IT, wprowadził m.in. kosmetyki, produkty dla domu i dla dzieci.

Neo24
jak zmniejszyć ilość porzuceń koszyka
stosując zdalne badania usability



Z punktu widzenia usability Neo24 dobrze 
realizuje swoje cele – witryna jest zrozumiała 
i płynna w użyciu. Jednak przy tak dużej skali 
biznesu nawet niewielkie błędy usability mają 
ogromny wpływ na konwersję sprzedaży.

W Neo24 określono pewne kierunki zmian. 
Aby je potwierdzić przeprowadzone zostało
zdalne badanie usability, które składało się
z oceny pierwszego wrażenia oraz trzech 
zadań scenariuszowych na stronie. 
Po każdym zadaniu respondenci 
odpowiadali na pytania.

Użytkownicy realizowali badanie 
w naturalnych warunkach – we własnych 
domach, na prywatnych komputerach.
Dzięki temu zredukowany został syndrom
popularnie nazywany “białym fartuchem”
(nienaturalne zachowanie przy moderatorze
podczas badania laboratoryjnego).

Badanie pierwszego wrażenia
Respondenci oglądali witrynę przez 10 sekund, 
następnie odpowiadali na pytania dotyczące 
spontanicznych odczuć i pierwszego wrażenia.

Ankiety
Po każdym zadaniu respondenci odpowiadali 
na pytania ankietowe dotyczące łatwości 
realizacji zadania, elementów sprawiających 
problemy i ogólnych odczuć po skorzystaniu 
ze strony.

Trzy zadania scenariuszowe
“Wyobraź sobie, że chcesz kupić telewizor 
Samsung w technologii LED o wymiarach 
ok. 32 cali. Znajdź ten produkt i kup go.”

“Twoja koleżanka zażyczyła sobie na urodziny 
suszarkę do włosów – masz na to budżet 150 zł. 
Znajdź taki produkt i kup go.”

“Chcesz zrobić większe zakupy. W ich skład 
wchodzi kino domowe (do 400 zł) oraz perfumy 
Escada Magnetism dla Twojej koleżanki. Znajdź 
oba produkty i kup je.”

Specyfikacja badania



respondentów
osoby robiące zakupy online
co najmniej raz w miesiącu

10 zadania scenariuszowe
z nagraniami użytkowników
realizujących zadanie na stronie

3

utrudnień usability
napotkanych przez respondentów31 poważnych błędów

mających znaczny wpływ na konwersję7

nagrań wideo
zachowań na stronie www, twarzy i głosu30 statystyk

dotyczących zadań i odpowiedzi57

Podsumowanie i ogólne wyniki badania



Długi i niezrozumiały
proces zamawiania
Proces składał się aż z pięciu
kroków. Użytkownicy nie 
rozumieli nomenklatury: 
Logowanie (które de facto 
znaczy Dane do wysyłki),
Zamówienie, Podsumowanie
i Potwierdzenie.

Wszystkie call to action
wyglądaly tak samo
Przyciskom call to action
brakowało gradacji – wszystkie
przedstawione były 
w jednakowej postaci, żaden 
się nie wyróżniał. Jedynym 
buttonem mającym inną formę 
prezentacji (a jednocześnie 
umieszczonym zbyt nisko, 
by można było go zobaczyć) był 
Zapłać przez PayPal.

Badanie pierwszego 
wrażenia
Duży problem stanowiło 
automatycznie dodawane 
do koszyka płatne przedłużenie 
gwarancji. Było ono 
prezentowane w formie 
intruzywnego boxa 
i przeszkadzało w realizacji 
zamówienia.

Wnioski z badania



Problematyczna punktacja
Użytkownicy mieli problem z belkami A-B-C-D-E.  Będąc 
na punkcie A nie dostrzegali pozostałych – znajdowały się one 
za nisko. Problematyczne było również zrozumienie dwóch 
sposobów numeracji 1-2-3-4-5  oraz A-B-C-D-E.

Mylące nazwy nagłówków
Utrudnienia dotyczyły również nazwy nagłówka Logowanie –
sugeruje ona, że aby zakupić produkt należy się zalogować. 
W środku jednak znajdowała się opcja zakupu jako gość.

W kolejnym kroku ‘Dane Klienta’ pierwszy formularz zatytułowany 
był ‘Dane do faktury’. W tym miejscu klienci oczekiwali przede 
wszystkim możliwości wpisania adresu dostawy.

Wnioski z badania



Redukcja i uproszczenie ilości kroków 
w ramach procesu zakupowego
Nowy proces zakupowy składa się z trzech kroków: 
Mój koszyk, Dostawa i płatność, Podsumowanie
zamówienia. Jasno komunikują one swoją zawartość 
i celowość.

Gradacja przycisków call to action
Główny przycisk o nazwie kolejnego kroku został 
wyróżniony spośród pozostałych buttonów. 
Usunięty został również niejasny przycisk zakupu
z użyciem konta PayPal.

Layout procesu zakupowego po zmianach

... i wiele innych mniejszych lub większych zmian, które skutkowały zmniejszeniem liczby porzuconych koszyków



Badanie potwierdziło przypuszczenia 
Neo24 i pomogło we wprowadzeniu 
nowych ekranów procesu zamawiania 
produktów. Po optymalizacji witryny 
ilość porzuconych koszyków spadła.
W zdalnych badaniach usability 10 osób
wystarczy, by wykryć znaczną ilość 
utrudnień (w tym wypadku aż 38).

Utrudnienia te często są szczegółami
na pograniczu usability i technologii. 
Potrafią jednak w znacznym stopniu 
wpłynąć na konwersję sprzedażową.

użytkowników sklepów internetowych,
porzuca koszyk po tym, gdy doda 
do niego produkty

Dodatkowe koszty ukryte 
na wcześniejszych etapach

tyle czasu zajmuje podjęcie decyzji,
czy użytkownik kupi w danym sklepie
internetowym

Mateusz Gołda 
Dyrektor ds. Procesów Biznesowych
Neo24

Dzięki Uxerii w prosty i szybki sposób 
wykryliśmy i wyeliminowaliśmy trzy 
z siedmiu błędów krytycznych. 
Tym samym zmniejszyliśmy liczbę 
porzuconych koszyków na stronie. 

67,4 % 90 sekund

Niejasna i nieoczywista
nawigacja sklepu

Za długi proces zakupowy,
za długie formularze

Brak czytelnych i precyzyjnych
opisów produktów

Problem ze znalezieniem
produktu na stronie

Niewidoczna opcja pomocy
i obsługi klienta

Pomagamy osobom i firmom rozwiązywać problemy i podejmować decyzje projektowe.
Jeśli uważasz, że możemy Ci pomóc – z chęcią to zrobimy!

hello@uxeria.com +48 22 314 14 34 www.uxeria.com

Podsumowanie W e-commerce nie ma ideałów 

Co utrudnia zakup w sklepie internetowym? 


