
Personalizacja w e-commerce
jak mogę na tym zarobić?



Rozkład jazdy

• Personalizacja to Twój pieniądz :)

• Musisz o tym wiedzieć - filary personalizacji

• W jakich branżach możesz wdrożyć personalizację    
produktów?

            
• Konfigurator to narzędzie marketingowe!



Personalizacja to 
       pieniądz

• pieniądz = czas
 

• czas = automatyzacja

• automatyzacja = personalizacja



Automatyzacja dzięki personalizacji
3 filary automatyzacji personalizacji

1. Komunikacja
             z   
       Klientem

   2. Oferta 
           i 
 zamówienie

 3. Oferta 
          i 
zamówienie



Dostępność 24h
Pomoc przy zamówieniu specjalistycznych towarów np. 
budowlanych
Minimalizowanie błędów ludzkich
Wykluczanie elementów ze sobą niekompatybilnych
Wizualizacja finalnego produktu w czasie rzeczywistym

I filar - automatyzacja komunikacji 



Klienci nie mają
 łatwo

Zbyt wiele opcji wyboru, może 
obniżać konwersję.

A może by tak, zamienić 
nieograniczony wybór na 

konfigurację produktu 
dopasowanego do potrzeb? 



Moda - buty

• Klient: Stworzenie 
unikalnego wzoru, z którym 
klient się utożsamia

• Producent: Wyższa marża i 
emocje związane z marką



Budownictwo – montaż okna
• Klient definiuje parametry 

montażu okna

• Konfigurator przygotowuje 
zestaw wszystkich 
kompatybilnych elementów 
potrzebnych do montażu okna 
i eliminowanie błędów

• Ogromna oszczędność czasu 
Klienta oraz Działu Obsługi 
Klienta  



Hurtowe aktualizowanie oferty (zdjęcia, opisy, parametry)
Dbanie o dostępność (niedostępne komponenty znikają)
Polityka promocyjno-cenowa (hurtowe zmiany w cennikach B2B i B2B)
Generowanie podglądów/wektorów i innych plików do wykorzystania 
przy produkcji

II filar - automatyzacja oferty 
                 i zamówienia 



•   Konfigurator  - zarządza 
dostępnością i stanem 
magazynowym literek

•   Producent: otrzymuje z 
konfiguratora wszystkie składowe 
zamówienia w aktualnych cenach 
i z aktualnie dostępnymi 
komponentami

Prezenty – słodka wiadomość



Prezenty -  własny przepis na czekoladę

• Czekolada zmieszana wg 
własnego pomysłu  - klient 
wybiera kształt, smak i 
dodatki;

• Generowany jest plik z 
poglądem do 
odwzorowania na produkcji 
;)



Konfigurator kompletuje elementy potrzebne do złożenia 
zamówienia:
składowe konfiguracji i ich lokalizacja na magazynie
pliki produkcyjne np. pdf do wydruku
obsługa kuriera i optymalizacja kosztów dostawy 

III filar – automatyzacja produkcji 
                        dostawy



Klient:
• Wybór m.in. długości, szerokości, 

materiału, wykończenia narożników
• Cena w zależności od wybranych 

komponentów i rodzaju Klienta (B2B 
ma niższe)

Producent:
• Aktualne ceny  i stany magazynowe
• Inteligentne gospodarowanie 

odpadem i jego ponowne 
wykorzystanie

Budownictwo - parapety



Poligrafia, nadruki, gadżety reklamowe

•  Klient ocenia finalny produkt na   
wizualizacji w czasie rzeczywistym i 
dokonuje świadomego zakupu
•  Konfigurator automatycznie 
generuje pliki PDF i wysyła je do 
wydruku na maszynie



• Bazowa listwa ma 5 m długości i 
nie mieści się standardowym 
samochodzie kuriera

• Konfigurator wymusza przycięcie 
jej na dwie części (gdzie jedna 
może mieć max 2600mm)

• Oszczędność czasu i kosztów 
dostawy po stronie Klienta i 
Producenta 

Logistyka – niższe koszty transportu



unikalność

marketing
efekt WOW!

emocje

Wyższa marża
na produkcie

Konfigurator jako narzędzie marketingowe



Opakowanie np. czekoladek z 
własnym zdjęciem lub inną 
grafiką
Opakowanie może pozostać 
jako gadżet i pamiątka dla 
obdarowanego

Prezenty personalizowane - 
opakowanie



• Klient: wyraża swój 
indywidualizm i projektuje 
samodzielnie unikalny 
zegarek

• Producent: Nie ma 
potrzeby zatrudniania 
grafika do wizualizacji 
pomysłu klienta

Moda - zegarek



Konfigurator produktu sprawdzi 
się w każdej branży



Fifny Cloud pozwala 
na integrację z:

ż ą ą ą



Dziękuję i zapraszam na 
stoisko C1.5.


