
Porzucone 
koszyki
Jak ich uniknąć?

Google Maps Platform 
w e-commerce



Większość działań marketingowych w e-commerce
koncentruje się na skierowaniu klientów do e-sklepu.
Służą temu kampanie reklamowe, pozycjonowanie,
działania wizerunkowe, komunikacja w social
media... Klient, który trafił do Twojego 
sklepu i przegląda go, to żywy dowód 
na to, że kampania spełnia swoje zadanie - 
oto jest ktoś, kto zainteresował się 
Twoją ofertą!



Do pełnego sukcesu potrzebne jest "tylko" sfinalizowanie
zamówienia. Wydaje się banalnie proste. Badania jednak
wykazują, że aż 70% klientów (!) nie kończy swoich
zakupów online. 

Klient przegląda Twoją ofertę...
i co dalej?

Dlaczego tak się dzieje 
i czy można tego uniknąć? 
Jak możesz pomóc swoim
klientom kończyć zakupy?



błędy na stronie internetowej
mały wybór opcji zapłaty 
zbyt wysoki koszt wysyłki 
długi proces zakupowy

 
Skupmy się na 
ostatnim punkcie!

Najczęstsze powody, dla których
klienci rezygnują z zakupów to:



Zbyt skomplikowany proces zakupowy, za dużo potwierdzeń do
kliknięcia i danych do podania - taki powód porzucenia koszyka
podaje aż 26% kupujących! To klienci, których z łatwością możesz
odzyskać - wystarczy uprościć zakupy. Uprościć - czyli między
innymi skrócić.  

Z pomocą 
przychodzi tu usługa

Google Maps Autocomplete.



Google Maps Autocomplete



Usługa Google Places API oferuje możliwość wdrożenia funkcji
autouzupełniania - czyli właśnie Autocomplete.
 
Możliwe, że nawet już jej nie zauważasz, ale to właśnie ta funkcja ułatwia Ci
życie każdego dnia. Kiedy jedziesz na spotkanie pod nowy adres, szukasz go
na mapie, a Google Maps sugeruje lokalizację już po wpisaniu kilku pierwszych
liter. Kiedy szukasz w sieci idealnego prezentu, podpowiedzi 
Google także ułatwiają Ci to zadanie i wskazują odpowiednie 
produkty. I tak dalej, i tak dalej... 
 
Jak w takim razie 
może ułatwić zakupy Twoim klientom?

Czym jest autouzupełnianie?



Funkcja Autocomplete ułatwia proces zamawiania w sklepach internetowych -
zapewnia pojedyncze pole do szybkiego wypełnienia adresu. Pole zawiera
predykcję wprowadzanych słów i może być używane do automatycznego
uzupełnienia formularza adresu dostawy lub wystawienia rachunku. Gdy
użytkownik zaczyna wpisywać tekst w polu Autocomplete, rozwija się lista
sugerowanych słów. 
 
Jeśli użytkownik popełni błąd 
we wpisywaniu - nie szkodzi! 
Sugerowane adresy 
będą poprawne.
 

Jak to działa?

źródło:
 www.hm.com



Pomyśl, w jaki sposób ta funkcja może pomóc
Twoim klientom! Znacznie ułatwisz im
znalezienie adresu najbliższego punktu odbioru,
sklepu stacjonarnego i innych przydatnych
danych.
 
Dla klienta to oszczędność 
czasu, dla Ciebie – zysk 
w postaci zakupów 
dokonanych w Twoim sklepie. 



Jeśli nie – zapraszamy do nas.
Chętnie doradzimy, jak
zaimplementować zarówno
Google Places, jak i Google Maps
Autocomplete. Są proste,
intuicyjne i bardzo skuteczne. 
 
Jeśli tak – to świetnie, życzymy Ci
wielu zadowolonych klientów, 
i zapraszamy do lektury kolejnych
porad na temat wykorzystania
Google Maps!

Stosujesz już w swoim e-sklepie
funkcję autouzupełniania? 



Tymczasowe zamknięcia
miejsc na Google Maps
dostęone w Places API

Co jeszcze może Cię
zainteresować?

https://google.globema.pl/2020/05/22/tymczasowe-zamkniecia-google-maps-w-places-api/
https://google.globema.pl/2020/05/22/tymczasowe-zamkniecia-google-maps-w-places-api/


Napisz do nas! Jesteśmy oficjalnym
Partnerem Google Maps - chętnie
pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes 
z pomocą rozwiązań i usług opartych 
na Google Maps Platform.

kontakt@globema.pl

www.google.globema.pl

Globema to polska firma IT, działająca na rynku od ponad 20 lat. Jesteśmy Google Cloud
Premier Partner oraz jedynym w Polsce Premier Partnerem z zakresu Google Maps -

działamy na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Oferujemy produkty Google
Maps Platform oraz dostarczamy innowacyjne rozwiązania oparte na mapach Google, 

które wspierają wiele branż.

Masz pytanie? Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Przekonaj się, dlaczego warto z nami współpracować!

Napisz do nas

https://www.fme.globema.pl/
https://fme.globema.pl/jak-dziala-fme/
https://google.globema.pl/
https://google.globema.pl/google-premier-partner/
http://globema.pl/

