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Funkcja wyszukiwania to istotny element każdego 
sklepu internetowego. Klient może po prostu wpisać 
tekst i znaleźć produkt, który chce kupić, bez niepotr-
zebnego przeglądania całego asortymentu. 

Można powiedzieć, że wyszukiwarka w witrynie jest alternatywą dla sprzedawcy, 
który pomaga klientowi w sklepie. Osoba przychodzi z zapytaniem, a sprzedawca 
prezentuje dostępne produkty. 

Wyszukiwarki muszą wiedzieć, czego chce klient i pomagać w nawigacji na stronie. 
Jeśli zainteresowany nie może znaleźć pożądanego produktu, nie może go też kupić. 
W takim przypadku, każdy sprzedawca powinien zwiększyć swoją czujność, ponieważ 
traci potencjalny zysk. 

W świecie online —i w Twoim sklepie internetowym — działa to w dokładnie ten sam 
sposób. Jeśli klient nie znajdzie tego, czego szuka, logicznie rzecz biorąc nie dokona 
zakupu i pójdzie szukać gdzie indziej. 

Jak poważny jest ten problem? Czy dobrze działająca wyszukiwarka strony ma 
znaczenie dla e-sklepu? Czy może zwiększyć przychody? Co powinna oferować  
wyszukiwarka i jakie funkcje powinna pełnić? 

Na podstawie danych z prawie 1500 sklepów internetowych, podzielonych na 13 seg-
mentów, podsumowaliśmy wnioski, które pomogą Twojemu e-sklepowi generować 
więcej transakcji i zwiększać satysfakcję klientów.
Owocnej lektury!
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Znaczenie 
wyszukiwania 

w witrynie
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Ilu klientów korzysta z wyszukiwarki w witrynie?

Około jedna piąta klientów korzysta z wyszukiwarki w witrynie sklepu internetowego. 
To zbyt duża liczba, by zignorować ten fakt podczas optymalizacji funkcji wyszukiwan-
ia w e-sklepach. Nie możesz sobie pozwolić na lekceważenie aż 20% odwiedzających 
Twój sklep internetowy, prawda? 

Co więcej, istnieją ogromne różnice między poszczególnymi segmentami. 
Wyszukiwarka w witrynie jest najczęściej używana w segmencie Książki i Gry, 
a najrzadziej w segmencie Moda. 

Segmenty o wyższym wskaźniku 
wykorzystania wyszukiwarek 

Klient zazwyczaj dokładnie wie, jaki produkt chce 

kupić (np. Kill Bill Blue Ray) 

Wizualizacja nie służy wyłącznie do oceny 
przydatności produktu (okładka książki)

Tytuł produktu wyraźnie go identyfikuje 
(gra karciana Uno) 

Zdjęcie służy jedynie do potwierdzenia, czy znaleziony 
produkt jest prawidłowy (okładka książki) 

Wyszukiwarka w witrynie oszczędza czas klienta, 
ponieważ prowadzi go do pożądanych produktów szyb-
ciej, niż gdyby musiał znaleźć drogę przez menu 

Klient chce zobaczyć szerszą ofertę 
(sukienki letnie)

Wizualizacja służy głównie do oceny jakości, 
wyglądu i użytkowania produktu (szczegóły ubioru) 

Nazwy produktów nie są intuicyjne 
(sukienka Casablanca)

Obraz jest najważniejszą informacją o produkcie 
(ubrania)

Klienci chcą zobaczyć szerszą gamę produktów i chętniej 
korzystają z nawigacji, aby zobaczyć więcej dostępnych 
produktów 

Segmenty o niższym współczynniku 
wykorzystania wyszukiwarek
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Jeśli klient korzysta 
z wyszukiwarki 
w witrynie, zwykle wie, 
jakich produktów szuka. 



Jeśli spojrzymy na dane na temat korzystania z wyszukiwarki na stronie z perspektywy 
urządzenia, zobaczymy, że wskaźniki korzystania z telefonów komórkowych są nieco 
niższe. 

Powód jest prosty – wyszukiwarka często jest ukryta w mobilnych wersjach e-sklepów 
i nie jest dostępna od razu po załadowaniu strony. Klient musi więc wykonać kilka 
kliknięć, zanim będzie mógł zacząć pisać w wyszukiwarce. To „ukrywanie się” zmusza 
użytkowników do szukania jednej z podstawowych funkcjonalności sklepu 
internetowego, co w naturalny sposób zmniejsza wykorzystanie wyszukiwania. 

Na jakich urządzeniach częściej wykorzystuje się 
wyszukiwarkę?
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Wskazówki dotyczące konfiguracji wyszukiwarki w witrynie 
na mobile:

1.   Jest wyraźnie widoczna i oznaczona (ikona lupy). 
2.   Autouzupełnianie pojawia się natychmiast po rozpoczęciu pisania. 
3.   Autouzupełnianie pokazuje rekomendacje produktów od pierwszego  
  znaku. 
4.   Wyniki są wyświetlane od pierwszego znaku. 
5.   Sugeruje kompletne zapytania podczas pisania. 
6.   Podkreśla pasujące elementy.
7.   Całą frazę można usunąć, wybierając „X”. 
8.   Klawiatura automatycznie ukrywa się, gdy nie jest potrzebna. 
9.   Autouzupełnianie dostosowuje się do ekranu urządzenia.
10.  Pokazuje wszystkie dane, które są ważne dla klienta. 
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Ile można zarobić na wyszukiwarce w witrynie? 

Ciekawym wskaźnikiem odnoszącym się do wyszukiwarek na stronie jest to, ilu klientów 
bezpośrednio po skorzystaniu z nich kupuje produkt. W większości segmentów klienci 
korzystający z wyszukiwarki dokonują konwersji częściej niż ci, którzy korzystają z menu 
w celu znalezienia produktów. Czemu? 

Jeśli osoba korzysta z wyszukiwarki, zazwyczaj już wie, jakiego produktu potrzebuje. 
Istnieje duża szansa, że   już zdecydowała się na zakup – musi tylko znaleźć odpowiedni 
produkt. 

i Wiedziałeś, że...? 

Badania pokazują, że 73% e-sklepów potwierdziło wzrost 
przychodów z wyszukiwarki w witrynie, jeśli zarządza nim konkretna 
osoba w firmie. 

58% sklepów internetowych w tym samym badaniu sprawdza tylko 
metryki. Nie bądź tylko obserwatorem! Możesz mieć większy wpływ 
na to, co dzieje się w Twoim e-sklepie, niż myślisz. 
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Czy klienci nadal wolą robić zakupy za pomocą 
komputerów stacjonarnych?

Kiedy spojrzymy na współczynnik konwersji z wyszukiwania w witrynie według używa-
nego urządzenia, widzimy, że większość konwersji nadal ma miejsce na komputerach 
stacjonarnych, pomimo zmian w zachowaniu klientów spowodowanych pandemią. 

Nadal prawdą jest, że klienci często używają 
telefonu komórkowego do wyszukiwania 
informacji – patrzą na ofertę i identyfikują 
produkty, które chcą kupić, ale płacą za 
nie później, przy użyciu własnego komputera. 
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Jaka część przychodów sklepu internetowego pochodzi z 
wyszukiwarek? 

Ważnym miernikiem, który podkreśla znaczenie wyszukiwarek dla e-sklepu, 
jest porównanie współczynnika konwersji wyszukiwarki w witrynie w stosunku 
do wszystkich konwersji.

Różnice między segmentami mniej więcej kopiują wskaźnik wykorzystania wyszukiwar-
ki w witrynie. Wykres pokazuje, że wyszukiwarka może stanowić do 39% całkowitego 
przychodu sklepów internetowych (niektóre e-sklepy osiągają nawet 80%!). 

Jak sprawdzić, czy Twoja wyszukiwarka działa dobrze? 

Załóż darmowe konto i dowiedz się, jak sobie radzi.

i Wiedziałeś, że...? 

Najlepsi gracze e-commerce uważają wyszukiwarkę w witrynie 
za pełnoprawny kanał, na którego rozwój przeznaczyli nawet określ-
ony budżet. Liczą bezpośrednio na dochód z tego kanału, regularnie 
go oceniając i optymalizując. 

https://www.luigisbox.com/signup/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_pl
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Obecnie na rynku dostępne są programy do wyszukiwania, które dzięki 
zaawansowanym funkcjom mogą pomóc klientom w znalezieniu 
produktów i znacząco zwiększyć zyski e-sklepu. 
 

Wyświetlać sugestie, zaczynając od pierwszej 

Uszeregować wyniki dopasowane do wyszukiwania,

Poprawiać literówki,

Zezwalać na synonimy zapytań,

Ustalać odpowiednie filtry,

Rozpoznawać różne formaty kodów produktów, 

Rozróżniać różne formy gramatyczne, 

Zezwalać na ulepszanie produktu, 

Obsługiwać komendy głosowe?

Czy Twoja wyszukiwarka w witrynie może:

Luigi’s Box Search oferuje te i wiele innych funkcji. Jeśli chcesz dowiedzieć 
się, w jaki sposób Twój e-sklep może z nich skorzystać, umów się 
na  konsultację z naszym specjalistą. 

A co z Twoją  wyszukiwarką?
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Utracone 
szanse
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Jaka część wyszukiwań nie przynosi żadnych 
rezultatów?

Aby wyszukiwarka generowała konwersje, konieczne jest, żeby klient otrzymał wyniki 
dla swojego zapytania. Jednak średnio 13,4% wyszukiwań kończy się bez wyników. 
Najrzadziej zdarza się to w segmencie Moda, a najczęściej w segmencie Przemysł. 

Na przykład wysoki wskaźnik wyszukiwań bez wyników w segmencie Przemysł jest 
spowodowany konkretnym typem wyszukiwania – według kodów produktów lub 
rozmiarów produktów – a nie każda wyszukiwarka może to obsłużyć. Musi ona znaleźć 
właściwy produkt o kodzie 1/45-1B7, nawet jeśli klient wpisał go jako 1451B7. 

i Wiedziałeś, że...? 

Nawet jeśli nie pojawiły się żadne wyniki wyszukiwania, nad-
al możesz dostosować stronę wyników. Celem jest rzetelne prow-
adzenie klienta po witrynie i doprowadzenie go do wybranych stron 
w e-sklepie, 
takich jak listy kategorii, blogi itp., eliminując tym samym złe 
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Dlaczego wyszukiwarki nie zawsze są efektywne?
Może być kilka powodów, dla których Twoja wyszukiwarka nie może znaleźć żadnego 
produktu odpowiadającego wymaganiom klienta. 

wprowadza nazwę produktu inną niż wymienioną w katalogu  
  używa wyrażenia slangowego 
  używa wyrażenia regionalnego 
  zna tylko potoczną nazwę produktu 
pisze z literówkami 
szuka bez znaków diakrytycznych 
zapisuje nazwę produktu w liczbie mnogiej 
pisze w innym formacie kod produktu

produkt jest aktualnie wyprzedany
Twój e-sklep w ogóle nie oferuje tego produktu 

Prawie wszystkie te problemy można rozwiązać poprzez optymal-
izację wyszukiwarki w witrynie. Dobry e-sklep oferuje funkcje, 
które zaspokoją wszystkie wymagania klienta: 

 1.  Klient szuka produktów w sposób, którego wyszukiwarka nie   
  jest w stanie obsłużyć:

 2.  Produkt nie jest dostępny w e-sklepie

1.   Akceptuje synonimy. 
2.  Rekomenduje synonimy na podstawie zachowań klienta. 
3.  Poprawia literówki. 
4.  Rozpoznaje różne formy gramatyczne. 
5.  Rozpoznaje różne formaty kodów produktów. 
6.  Poleca alternatywy dla wyprzedanych produktów. 
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W maksymalnie 
jednej trzeciej 
przypadków klient 
opuszcza witrynę 
natychmiast po nieuda-
nym wyszukiwaniu. 
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Dlaczego należy przyjrzeć się wyszukiwaniom 
bez wyników?

Wiemy już, ile wyszukiwań kończy się bez wyników, jakie są ich przyczyny i jak im zapo-
biegać. Ale dlaczego miałbyś się tym przejmować? 

Jeśli klienci nie mogą znaleźć poszukiwanego produktu, nie będą mieli cierpliwości, 
aby dostosowywania zapytania do momentu znalezienia odpowiednich wyników.

Jedna trzecia klientów opuszcza e-sklep natychmiast 
po nieudanym wyszukiwaniu. Oznacza to, 
że znajdują i kupują to, co chcieli, u konkurencji. 
Co gorsza, w wielu przypadkach dany e-sklep fak-
tycznie miał pożądane produkty. To oznacza, że firmy   
tracą potencjalne przychody tylko z powodu nieod-
powiedniej wyszukiwarki.

Ryzyko opuszczenia e-sklepu przez klienta po nieudanym wyszukiwaniu jest 
w przybliżeniu takie samo w każdym segmencie i wynosi od 30 do 40%.
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Ranking wyników 
wyszukiwania 
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W dwóch z trzech wyszukiwań klient nie wchodzi w interakcję z żadnym wynikiem. 
Ten wzorzec zachowań klientów jest na tym samym poziomie dla wszystkich rodzajów 
produktów i nie jest zależny od segmentu. 

Ten niski wskaźnik interakcji z wynikami wyszukiwania prowadzi nas do kolejnego 
problemu – idealnego rankingu produktów w wynikach wyszukiwania. 

Kiedy klienci nie klikają na wyniki wyszukiwania? 
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Jednym z powodów, dla których klient nie wchodzi 
w interakcję, jest to, że sklepy internetowe oferują 
wiele informacji o produktach już w podglądzie 
produktu. Bez klikania w szczegóły, klient dowiaduje 
się o cenie, zniżce czy dostępności, przez to znajdu-
je wszystkie potrzebne informacje nawet bez klikania 
żadnego z wyników. 
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Czy eliminowanie wyszukiwań bez wyników ma sens? 

Istnieją różne sposoby zmniejszenia współczynnika opuszczania wyszukiwania, 
ale czy warto wyeliminować ten współczynnik za wszelką cenę? Dane pokazują, że nie. 
Porównując ogólny wskaźnik rezygnacji z wyszukiwania ze wzkaźnikiem rezygnacji 
z wyszkiwania spowodowanym brakiem otrzymywanych wyników, różnica jest 
niewielka. 

Oznacza to, że musisz zwracać uwagę na poprawny ranking produktów w wynikach 
wyszukiwania. Jeśli klient szuka „czekolady”, to zapewne woli znaleźć czekoladki, 
a nie jogurty o smaku czekoladowym. 

Może to powodować wiele problemów przy zwykłym wyszukiwaniu pełnotekstowym, 
ponieważ czekoladki często nie zawierają słowa „czekolada” w nazwie produktu, 
ale jogurt o smaku czekoladowym już tak. 

Jeśli pokażesz klientowi nietrafne wyniki, to praw-
ie tak, jakbyś nie pokazał żadnych wyników. Kluczem 
jest pokazanie rezultatów, które interesują i procen-
tują, prawda? 
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Jeśli danych produktów 
nie ma na pierwszej 
stronie wyszukiwania, 
to dla wielu klientów 
w ogóle one nie istnieją.



Ile razy dziennie wyszukujesz coś w Google? A ile razy mijasz pierwszą stronę wyników? 
Dokładnie! To działa podobnie w przypadku sklepów internetowych. Prawie 90% 
klientów jest zainteresowanych tylko produktami na pierwszej stronie wyników. 

To ponownie podkreśla znaczenie prawidłowego rankingu produktów. 

Niezoptymalizowany ranking produktów oznacza utracone szanse dla sklepów 
internetowych w każdym segmencie. 

Nie pozwól klientom opuścić Twojego e-sklepu. Umów się na konsultację z naszym 
specjalistą i dowiedz się, jak zwiększyć swoje przychody. 

Jak dużo klientów przechodzi przez pierwszą stronę 
wyników?
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Jaką liczbę produktów oglądają klienci? 

Inną miarą, która podkreśla znaczenie rankingu produktów, jest pozycja produktu, 
którym klient jest zainteresowany i czy zdecydował się na kliknięcie w niego.

Klient jest skłonny poświęcić więcej czasu na oglądanie produktów w tych segmentach, 
w których wygląd produktu ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji. 

Średnia pozycja klikniętego wyniku ponownie 
podkreśla, jak ważne jest prawidłowe uszeregowanie 
produktów na liście wyników.
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Interakcja 
z wyszukiwarką 



Skutecznym sposobem na ułatwienie odwiedzającym wyszukiwania jest użycie funkcji 
autouzupełniania, zwanej również wyszukiwaniem według własnego uznania.
Celem autouzupełniania jest: 

  1.   Zapewnienie odwiedzającego, że poprawnie korzysta z funkcji 
    wyszukiwania, a sklep internetowy zna/posiada pożądane produkty.    
  2.   Ułatwienie obsługi użytkownika, który nie musi wpisywać całego zapytania   
    (np. podczas korzystania z urządzeń mobilnych). 
  3.   Skuteczne poprowadzenie odwiedzającego do kategorii, której szuka 
    (na przykład do poziomu 3 hierarchii witryny lub nawet głębiej). 
  4.   Uzupełnienie zapytania odwiedzającego, ponieważ często zna on tylko    
    część nazwy produktu. Autouzupełnianie może pokazywać kategorie 
    i marki związane z wprowadzonym zapytaniem i skutecznie informować 
    o szerszej ofercie.
  5.   Pokazanie żądanego produktu, pod warunkiem, że zapytanie jest      
     wystarczająco szczegółowe (wykorzystuje kod produktu lub dokładną 
    nazwę). 

Autouzupełnianie ma potencjał do różnych zastosowań, które mogą się nieco różnić 
od tego, czego oczekujemy od klasycznego wyszukiwania. Ma dwa podstawowe 
ograniczenia, które wpływają na jego funkcjonalność i mogą prowadzić do innych 
wyników, niż te wyświetlane przez klasyczną wyszukiwarkę:

  1.   Musi być szybkie i reagować na każde naciśnięcie klawisza. 
    W przeciwnym razie traci swój cel. 
  2.   Działa na wizualnie ograniczonej przestrzeni, która musi wystarczyć 
    na kilka najważniejszych produktów i informacji, takich jak kategorie 
    produktów, marki, nagłówki i najczęściej używane wyrażenia. 

Jak autouzupełnianie może pomóc? 

Strona 24



Znaczenie autouzupełniania można łatwo zobaczyć na wykresie, który porównuje 
współczynnik konwersji użytkowników, którzy korzystali z autouzupełniania, 
z tymi, którzy mogli widzieć tę funkcję. 

Czy autouzupełnianie zwiększa przychody? 
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We wszystkich segmentach współczynnik konwersji użytkowników, którzy korzysta-
li z autouzupełniania, był ponad dwukrotnie wyższy niż tych, którzy nie korzystali z tej 
funkcji. 

Warto zwrócić uwagę na segment Książki i Gry, w którym autouzupełnianie jest 
wykorzystywane w znacznie większym stopniu. Większość odwiedzających 
w tym segmencie wyszukuje przy użyciu nazwy (autora lub konkretnej książki), 
która jest jednoznaczna i może być znacznie dłuższa, niż zapytania używane 
w innych segmentach. Jeśli autouzupełnianie zaproponuje uzupełnienie takiej 
nazwy, zwykle nie musisz się wahać czy użyć takie rozwiązanie.

Kolejnym interesującym segmentem są Kosmetyki. Również wykazują wysoki 
współczynnik konwersji autouzupełniania. Mimo że tempo, z jakim niezde-
cydowani użytkownicy używają autouzupełniania, aby przejść do pełnego 
wyszukiwania w witrynie, jest w przybliżeniu takie samo jak w innych 
segmentach, dane wskazują, że po przejściu w „tryb zakupów” 
autouzupełnianie staje się bardzo skutecznym narzędziem 
zakupowym. becomes a very effective shopping tool.
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Czy filtry pomagają klientom? 

Filtry są wspólną cechą e-sklepów. Służą do doprecyzowania wyników wyszukiwania, 
aby ułatwić przeglądanie produktów. 

Paradoksalnie okazuje się, że klienci w większości segmentów nie stosują filtrów. 
Najczęstsze przyczyny to: 

  1.   Nie zauważają filtrów. 
  2.   Jest za dużo filtrów. 
  3.   Filtry nie mają dla nich znaczenia.
  4.   Odwiedzający uważają, że wpisane zapytanie powinno wystarczyć 
    do od nalezienia pożądanego produktu. 

Filtry, mimo że rzadziej używane, mają kluczowe znaczenie do pracy z wynikami 
wyszukiwania. Głównym problemem jest to, czy sklep internetowy zawiera dużą 
liczbę różnych produktów. 

W takim przypadku statyczny zestaw filtrów nie ma znaczenia dla klienta, 
ponieważ nie może on użyć ich do zawężenia wyników. Dlatego ważne jest, 
aby e-sklep korzystał z wyszukiwarki, która jest w stanie rozpoznać kontekst 
i zaoferować klientowi tylko odpowiednie filtry.
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Co powinieneś 
teraz zrobić?
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5 rzeczy, które możesz zrobić już teraz, aby usprawnić 
wyszukiwarkę w Twoim sklepie internetowym:

1.   Przypisz konkretną osobę, która zajmie się wyszukiwarką, przyna   
  jmniej w niepełnym wymiarze godzin. 

2.  Automatyzuj! Nie rób ręcznie tego, co sztuczna inteligencja może    
 dla Ciebie zrobić. 

3.  Uwzględnij wyszukiwarki w swoich pomiarach i planach. 

4.  Outsourcing - sam nie nadrobisz zaległości technologicznych.

5.  Zapoznaj się z naszymi case studies i dowiedz się, jak pomogliśmy   
  naszym klientom. 
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https://www.luigisbox.com/case-study/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_en

