
Koronaraport eCommerce Polska:

Fashion & Travel

Od marca br. zmagamy się w Polsce z pandemią koronawirusa. Postanowiliśmy 
sprawdzić, w jaki sposób obostrzenia z nią związane wpłynęły na wyniki 
kampanii e-mailowych, realizowanych w marcu i kwietniu przez polskie 
e-komersy. Zebraliśmy dane firm z najbardziej poszkodowanych branż: 
odzieżowej i turystycznej, poprosiliśmy także ich przedstawicieli o komentarz.

E-mail niezmiennie pozostaje najskuteczniejszym i najtańszym kanałem 
pozyskiwania nowych i utrzymywania istniejących klientów. 

Sklepy odzieżowe luty marzec kwiecień

Liczba wysłanych wiadomości e-mail 

CTO

CTR

18,8% 19,5% 23,5%

2,9% 2,5% 3,1%

+24%* +14,4%*

* wartości w stosunku do lutego 2020 

https://expertsender.pl/?utm_source=Koronaraport_eCommerce_FashionTravel&utm_medium=pdf&utm_campaign=Koronaraport


Mimo mniejszej liczby wysłanych wiadomości e-mail na przełomie 
marca i kwietnia, współczynnik otwarć wzrósł o 0,7% w marcu
i aż o 4% w kwietniu. 

Fakt

Podczas społecznego dystansowania subskrybenci mają więcej 
czasu na czytanie wiadomości marketingowych – a część z nich 
traktuje je wręcz jako miłą odmianę od docierających zewsząd 
doniesień nt. pandemii.

Wyjaśnienie

Koronaraport eCommerce Polska: Fashion & Travel

Wiosna w branży odzieżowej to czas intensywnych kampanii, związanych
z nową kolekcją. W tym roku jednak ogłoszenie pandemii w połowie marca 
spowodowało zmniejszenie wysyłek – kampanie wstrzymano w oczekiwaniu 
na rozwój wydarzeń.

Po ogłoszeniu pandemii w Polsce zauważyliśmy znaczny wzrost ruchu w naszym sklepie. 
W marcu było średnio o 77% więcej sesji niż w lutym. Zaobserwowaliśmy, że dużą część 
klientów stanowią nowe osoby, mimo że nie prowadziliśmy dodatkowych kampanii 
zasięgowych. Taką sytuację należy tłumaczyć ogólnie zwiększonym ruchem w Internecie 
w czasie pandemii.

Przemysław Słaby
eCommerce Marketing Director w Venezia
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Branża turystyczna luty marzec kwiecień

Wolumen

CTO

CTR

38,5% 46,5% 84,1%

5,1% 3,3% 4,9%

-34%* -79%*

* wartości w stosunku do lutego 2020 

Koronaraport eCommerce Polska: Fashion & Travel

Wiosna w branży turystycznej to tradycyjnie czas planowania wakacji. W tym roku jednak 

ogłoszenie pandemii w połowie marca spowodowało wstrzymanie wysyłek – branża 

oczekiwała na rozwój wydarzeń.

Mimo nagłego zmniejszenia liczby wysłanych wiadomości e-mail w okresie

od lutego do kwietnia, współczynnik otwarć gwałtownie wzrósł

– o 8% w marcu i aż o 45,6% w kwietniu.

Fakt

Podczas społecznego dystansowania subskrybenci chętniej czytają treści 

marketingowe, będące miłą odmianą od otaczających zewsząd doniesień

nt. pandemii. Poza tym myślą o czasie, gdy restrykcje zostaną zniesione

i przywrócona zostanie normalność, która umożliwi udanie się na urlop. 

Wyjaśnienie

Zaprezentowane dane zaczerpnięto z wewnętrznych statystyk ExpertSender, pochodzących od polskich klientów reprezentujących 

branżę odzieżową oraz turystyczną, i obejmujących łącznie ponad 113 milionów wysłanych wiadomości e-mail. 
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Dołącz do ponad 1000 
zadowolonych marek i rozwijaj 
biznes przy pomocy naszej 
platformy do marketing 
automation!

UMÓW DEMO
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