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Rynek narzędzi i elektronarzędzi dla firm w Polsce
Piątek, 16 w rześnia 2016

Coraz więcej  profesjonalistów kupuje narzędzia i elektronarzędzia w Internecie.
Już  prawie  37  proc.  badanych  firm  świadczących  usługi  budowlane,
elektroinstalacyjne oraz serwisowo-warsztatowe, informuje, że korzysta również
z zakupów on-line.

Zdecy dowana  w iększość  badany ch  przedsiębiorców  tw ierdzi,  że  Internet  jest  miejscem,  w
który m czasami naby wają narzędzia i elektronarzędzia, uży tkowane w  swojej codziennej pracy ,
a  część z nich w  zasadzie  już teraz kupuje  wy łącznie  w  Internecie  – wy nika  z najnowszego
raportu  opracowanego  przez  Insty tutu  Keralla  Research,  specjalizującego  się  wy łącznie  w
badaniach business-to-business.

Sprzedaż online przestaje by ć również w  Polsce kanałem „zarezerwowany m” ty lko dla klientów
indy w idualny ch. Jak  wy nika z badania, elektroniczny  handel zy skuje na znaczeniu wśród firm,
choć  proces  przechodzenia  do  „w irtualny ch  zakupów”  jest  w  segmencie  klienta  B2B
zdecy dowanie wolniejszy  niż na ry nku konsumenckim. Wciąż bow iem wśród fachowców  sklepy
off-line mają stosunkowo stabilne grono odbiorców  – ponad 70 proc. badany ch profesjonalistów
korzy sta  ze  sklepów  specjalisty czny ch.  Doradztwo,  informacje  o  rabatach,  testach  narzędzi,
możliwość uzy skania  kredy tu kupieckiego –  to  też częste  powody  korzy stania  z trady cy jny ch
kanałów  sprzedaży  – podaje Insty tut Keralla.

Profesjonalistów  pracujący ch  głównie  w  mikro  firmach,  do  zakupów  on-line  zachęca  przede
wszy stkim  możliwość  porównania  ofert  w ielu  różny ch  marek.  Ty m,  co  według  fachowców
przemaw ia za zakupami w  sieci to niższe ceny , niż te, które oferują trady cy jne sklepy . C ena to
też kluczowy  czy nnik wy boru danego e-sklepu.

Biorąc pod uwagę ty lko trzy  branże: budow laną, elektroinstalacy jną oraz usług warsztatowy ch,
można  szacować,  że  ry nek  profesjonalistów  liczy  kilkaset  ty sięcy  profesjonalistów ,  co  daje
ogromny  potencjał i jednocześnie wy zwanie dla branży  producentów  i dy stry butorów  narzędzi i
elektronarzędzi. Ty m bardziej, że jak wy nika z badania Keralla Research, w iększość fachowców
w firmach wy mienia elektronarzędzia co dwa lata i niestety  nie są lojalni wobec marki, w  sy tuacji
gdy  brakuje tej, którą uży tkują najczęściej.
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