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N
a początku projektowanie stron 
internetowych było proste. Istnia-
ła tylko jedna rozdzielczość i nikt 

nawet się nie zastanawiał nad wyglądem 
strony na innych urządzeniach. Im więcej 
było dostępnych rozdzielczości ekranów, 
tym problem stawał się poważniejszy. Re-
wolucja mobilna, w której obecnie uczest-

niczymy, sprawiła, że problem ten dotyka 
również handlu w sieci. W końcu sklep źle 
wyświetlający się na telefonie i tablecie 
to mniejsza liczba zamówień. A im więcej 
osób korzysta z mobilnego internetu, tym 
strata większa. W kontekście badań w grę 
wchodzą spore kwoty, a z tendencji wyni-
ka, że rokrocznie będą jeszcze rosły (wg 

raportu World Internet Project Poland 
w 2011 r. z sieci przez telefon komórkowy 
korzystało 6 proc. Polaków, a rok później 
było ich już 14,5 proc.).

&]\P�MHVW�5:'"
Trzy lata temu w Ethan Marcotte stworzył 
i opisał technologię, która może okazać 
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się lekarstwem na wszystkie bolączki 
twórców sklepów i stron internetowych. 
Responsive web design polega na auto-
matycznym dostosowaniu układu strony 
do rozdzielczości urządzenia. Układ staje 
się płynny (Liquid Design był protoplastą 
RWD, nie spełnił jednak pokładanych 
w nim oczekiwań). Jeffrey Veen, autor 
książki „The Art and Science of Web De-
sign”, obecnie związany z Adobe, wyraźnie 
przewiduje: „Dzień po dniu rośnie licz-
ba urządzeń, platform i przeglądarek, 
z którymi powinna współpracować two-
ja witryna. Responsive web design sta-
nowi zasadniczą zmianę, w jaki sposób 
będziemy projektować serwisy interne-
towe w nadchodzącej dekadzie”.

=DOHW\�5:'
Technologią, którą wymyślił i opisał 
Amerykanin w 2010 r., ma sporo zalet. 
Wszystkie z nich są ważne z punktu wi-
dzenia sklepu i dostawcy oprogramowa-
nia.  A są to:
▶  automatycznie dostosowanie się 

do wszystkich urządzeń. Dzięki temu 
jesteśmy już gotowi na sprzęt (i roz-
dzielczość), które światło dzienne ujrzy 
w bliższej i dalszej przyszłości,

▶  spójność wizerunkowa. Użytkownik 
pozna stronę na każdym urządzeniu. 
Nie ma takiej różnicy, jak w wersji de-
sktopowej i mobilnej, 

▶  posiadanie tylko jednej wersji strony. 
To oznacza mniejsze koszty utrzyma-
nia, szybszą możliwość zmiany oraz 
to, że zbierając dane, koncentrujemy 
się na jednym źródle – nie musimy ich 
zbierać z kilku miejsc,

▶  wsparcie Google. Firma z Mountain 
View we wskazówkach dla webmaste-
rów i deweloperów napisała: „Google 
zaleca webmasterom śledzenie najlep-
szych praktyk używania responsive web 
design”,

▶  strona jest SEOptymalna, więc od razu 
pozytywnie wpływamy na PageRank, 

▶  łatwość utrzymania strony – pisany jest 
tylko jeden kod strony i tylko o niego 
dbamy. To również ma znaczenie przy 
wprowadzaniu ewentualnych zmian 
na stronie. Wystarczy jedna korekta 
w kodzie źródłowym i zmiana jest wi-
doczna automatycznie na wszystkich 
urządzeniach.

:DG\�5:'
Nie ma rozwiązań idealnych. Choć RWD 
jest bliski, nawet on nie jest pozbawiony 
kilku wad. Wśród można wymienić:
▶  czas wdrożenia –  dłuższy od za-

projektowania i wdrożenia strony 
mobilnej, ale zdecydowanie krótszy 
od łącznej ilości czasu pracy nad wersją 
desktopową i mobilną,

▶  nie wszystkie starsze przeglądarki 
obsługują rozszerzenia Media Queries 
dostępnego w CSS3. Tylko, ile osób ko-
rzysta obecnie z Internet Explorer 6?

▶  ilość pobieranych danych. Bardziej 
dostępna i szybsza sieć pozwala 
minimalizować ten problem.

5:'�Z�H�FRPPHUFH
Responsive Web Design stron interne-
towych widać często. Wciąż jednak nie 
ma dużo wdrożeń w e-commerce. Warto 

zainwestować w tę technologię w sklepie 
internetowym ze względu na to, że mobil-
ni użytkownicy wydają w sklepie więcej 
niż klienci korzystający z PC. Badania 
na ten temat przeprowadził Adobe Digital 
Marketing Insights. Płynie z nich wyraźny 
wniosek: „Podejście –  jeden rozmiar 
dla wszystkich – będzie nieskuteczne”. 
Osoby kupujące poprzez tablet wydają 
o 50 proc. więcej niż kupujący poprzez 
smartfon i o 20 proc. więcej niż osoby 
kupujące poprzez PC. Firma analityczna 
Gartner przewiduje, że rynek urządzeń 
mobilnych na świecie w 2013 r. zwiększy 
się o 50 proc. Według raportu Audytela 
dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Polsce mobilnych internautów w 2015 r. 
będzie ponad 7 milionów.

RWD ma już trzy lata. Jego twórca, 
Ethan Marcotte, tworząc to rozwiązanie 
nie przypuszczał, jak może ono zmienić 
sytuację w sieci. Coraz więcej stron, por-
tali, serwisów oraz sklepów internetowych 
widzi potrzebę przejścia na responsywną 
stronę mocy. Dlaczego decydują się na ten 
krok? Obecnie ruch mobilny w Polsce 
to 5  proc. (dane na podstawie kwiet-
niowego badania ruchu na stronach 
internetowych firmy Gemius). Czy dla 
takiego ruchu warto inwestować w nowe 
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rozwiązania? Zdecydowanie tak. Mając 
sklep internetowy w Responsive Web 
Design:
▶  utrzymujemy tylko jeden adres,
▶  oferta sklepu jest bardziej dostępna,
▶  zwiększa się szansa na spontaniczne 

zakupy,
▶  po sklepie użytkownicy poruszają sie 

w sposób bardziej płynny, intuicyjny, 
▶  jesteśmy „future ready”

5HVSRQVLYH�:HE�'HVLJQ�SRPDJD�
Z�GRWDUFLX�]�RIHUWÈ�GR�NOLHQWöZ
Bolączką właścicieli sklepów interneto-
wych jest ekspozycja produktów na stronie 
głównej. Do dyspozycji jest ograniczona 
przestrzeń. Jak ją dobrze wykorzystać, 
by w sposób efektowny i efektywny 

zaprezentować dużą liczbę produktów 
i kategorii? Rozwiązaniem jest RWD, 
które sprawia, że cała strona główna jest 
klikalna, a nie tylko wyróżnione elementy. 
Obrazek obok prezentuje klikalność skle-
pu NICI. Badanie zostało przeprowadzone 
na próbie badawczej 5. tys. odwiedzin.

W badaniu zostały porównane dwa 
okresy. Okres 1 marca 2013 – 31 maja 
2013 r. zestawiono z okresem 1 marca 
2012 – 31 maja 2012 r.

Takie wyniki badania są dla właścicieli 
sklepów internetowych bardzo optymi-
styczne. Większa część informacji dotrze 
do potencjalnych klientów niż w przy-
padku jednego, dużego baneru na stronie 
głównej.

W 2012  r. ruch mobilny stano-
wił 5 proc. całego ruchu. Rok później, 
po wprowadzeniu RWD, wskaźnik ten po-
dwoił się i wynosi obecnie 10 proc. (przy 
średniej ruchu mobilnego 5 proc. w skali 
polskiego internetu). Śledząc badania in-
nych rynków, można mieć pewność, że 
wskaźnik ten będzie systematycznie rósł. 
We Francji średnio co czwarte wejście 
na stronę odbywa się z poziomu urządzeń 
mobilnych.

W sklepach internetowych najważniej-
szym współczynnikiem jest konwersja. 
Dzięki dobremu zaprojektowaniu sklepu 
oraz uwzględnieniu wszystkich czynni-
ków wpływających na konwersję była 
ona większa o 26 proc. w porównaniu 
z erą przed RWD. Dobre zaprojektowanie 
oznacza:
▶  nowy layout. Uwzględnił nowe wyma-

gania użytkowników korzystających 
z urządzeń mobilnych. Wygląd stał się 
bardziej przejrzysty, prosty, a co za tym 
idzie funkcjonalny,

▶  nowa paginacja produktów. Zamiast 
standardowej paginacji stron produk-
tów: 1, 2, 3, 4… została wprowadzona 
nowa – „Załaduj następne X produk-
tów”. Właściciele sklepów potwierdzają, 
że mało klientów odwiedza więcej niż 

trzy podstrony produktów. Wyraźny 
button dodatkowo dobrze sprawdza 
się na urządzeniach mobilnych i jest 
na nich łatwo klikalny,

▶  nowe menu umieszczone na górze 
strony. Każdą akcję trzeba poprzedzić 
kliknięciem – nie występuje już „ru-
chome”, trudno klikalne menu,

▶  nowy koszyk dopasowany do urządzeń 
mobilnych.

$SSOH� �ZLÚNV]D�VSU]HGDĝ
Mimo że na rynku jest bardzo duża liczba 
urządzeń, za pomocą których możemy 
łączyć się z siecią, wciąż największe zyski 
zapewnia Apple.

Najpopularniejsze są następujące 
urządzenia: Apple iPad, Apple iPhone, 
Samsung GT I9100  Galaxy S II, Sam-
sung GT P5100 Galaxy Tab 2 10.1 HTC 
A510 Wildfire S, SonyEricsson MT11i 
Xperia Neo V, Nokia Lumia 800, Samsung 
GT I9300 Galaxy S3.

Warto dodać, że łącznie oba urządzenia 
od Apple generują więcej przychodu dla 
sklepu niż wszystkie pozostałe modele 
urządzeń razem wzięte.

Prestiżowy .net magazine skierowany 
dla web designerów i and developerów 
umieścił RWD na drugim miejscu naj-
ważniejszych trendów w 2012  r. Czy 
to będzie pierwszy najważniejszy trend 
w e-commerce w następnych latach? 
Obserwacja rynku, danych i statystyk 
pozwala twierdząco odpowiedzieć 
na to pytanie. 

Paweł Szewczyk, CMO, i-sklep.pl. 
p.szewczyk@i-sk lep.pl

Marcin Rutkowski, PR manager, i-sklep.pl. 
m.rutkowski@i-sk lep.pl
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