
P
ersonalizacja to różnicowanie treści 
dla każdego użytkownika przeglą-
dającego np. nasz e-sklep. Reklamy 

Google, Facebooka, podstrony Amazon, 
a za nim kolejne e-commerce starają się 
prezentować swoją ofertę właśnie dla Cie-
bie, a nie anonimowego, statystycznego 
użytkownika. Bo jesteś dla nich ważny, 
wyjątkowy. Twoja uwaga i pieniądze 
tym bardziej.

Czy miałbyś coś przeciwko konfigura-
cji telewizora, tak aby pokazywał tylko 
reklamy interesujących Cię produk-
tów? Gdyby nasze telewizory pokazy-
wały tylko reklamy zawierające piękne 
kobiety, szybkie i drogie samochody oraz 
ekskluzywne zegarki, z pewnością nie 
ruszalibyśmy pilota, gdy zaczynałaby 
się przerwa na reklamy. Oto potęga per-
sonalizacji – sprawić, żeby chciało się 
oglądać reklamy w telewizji.

No dobrze, ale co można wywnioskować 
z kilku kliknięć na stronie? W książce 
Superfreakonomia Stephen J. Dubner i Ste-
ven D. Levitt opowiadają o zespole, który 
w UK, kraju z 50 milionami kont ban-
kowych, miał wyszukać terrorystów 
na bazie informacji z kont bankowych. 
Prawdziwe szukanie igły w stogu siana. 
Za pomocą danych o częstotliwości prze-
lewów, kwotach, posiadanych produktach 

finansowych zespół był w stanie opra-
cować algorytm, który wyodrębnił 30 
osób, a więc był skuteczny w 99,9999%. 
Wśród nich było przynajmniej 5 osób, 
które planowały zamachy lub posia-
dały nielegalnie broń czy materiały 
wybuchowe. Algorytm szukający terro-
rysty różni się od takiego, który szuka 
miłośnika książek o niszowej tematyce 
tylko założeniami. Jeśli da się na bazie 

tego, jak korzystasz z konta bankowego, 
ustalić, czy jesteś terrorystą, to na bazie 
danych o twoich kliknięciach w e-com-
merce można ustalić, jaki produkt może 
Ci się spodobać.

W Amazon żartowano, że idealna 
strona główna zawiera tylko jedną, dużą 
okładkę książki – tej, o której pomyślałeś, 
że chcesz ją kupić. Rekomendacje persona-
lizowane to spory krok w tym kierunku. 

PrzyPomnij sobie ostatnie zakuPy w centrum 

handlowym ze swoją drugą Połową. czy oglądacie 

te same witryny sklePowe? czy chcecie wejść do tego 

samego sklePu i Przymierzać te same rzeczy? wątPimy. 

każdy człowiek i konsument jest inny. ciebie interesuje 

coś innego niż mnie, a mnie, coś innego niż mojego 

sąsiada. dlatego właśnie coraz więcej e-biznesów 

stawia na Personalizację.

Rekomendacje 
peRsonalizowane,
czyli Powiedz mi,

co mam od ciebie kupić?
Tekst: Piotr Wrzalik, 

Bartosz Majewski

Rysunek 1. Gravity-control-panel – „modul regul biznesowych – konfiguracja sce-
nariusza rekomendacji w systemie Gravity Reco”
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Pomysł w zasadzie jest znany, bo każdy 
z nas spotkał się z bannerem „Ci, którzy 
kupili to, co oglądasz, kupili jeszcze to 
i to”. Cel dla każdego systemu rekomen-
dacji jest prosty: dostarczyć najbardziej 
pasującą do oczekiwań użytkownika 
treść. Dzieje się to, odkąd Google wygrał 
z Yahoo, właśnie odsiewając zbędne użyt-
kownikowi strony. Ta sama rewolucja, co 
przed dekadą w wyszukiwarkach, zacho-
dzi w e-commerce dzisiaj. Sklepy, które 
personalizują swoją ofertę, wygrywają 
z tymi, które wszystkich użytkowników 
traktują jednakowo. Przyszłość tych 
drugich jest biurku syndyka masy upa-
dłościowej. A gdzie zmierzają ci pierwsi?

przychody, powiadasz?
Jednym z popularnych narzędzi do 

personalizacji jest system Gravity RECO. 
Korzysta z niego m.in. BonuszBrigad.hu – 
największy portal z zakupami grupowymi 
na Węgrzech, który dzięki zastosowaniu 
treści personalizowanych zwiększył swoje 
przychody o 22%. Również po wdrożeniu 
silnika dostosowującego treści w portalu 
ogłoszeniowym Jofogas.hu ilość kontak-
tów internautów z ogłoszeniodawcami 

wzrosła o 30%. Użytkownicy klikali też 
w bannery reklamowe o 6,84% częściej, 
zwiększając przychody serwisu z reklam. 
Co ciekawe, algorytm nadal się uczy, dla-
tego wyniki po wystrzeleniu w górę mają 
łagodną tendencję wzrostową. 

Na naszym własnym podwórku 
z Gravity RECO korzysta sklep Ama-
zonka.pl. Przed podjęciem decyzji 
o wdrożeniu rekomendacje Gravity 
zostały porównane za pomocą testów 
A/B z autorskim rozwiązaniem reko-
mendacji stosowanym dotychczas 
w Amazonka.pl. W grupie testowej Gra-
vity RECO przychody z rekomendacji 
podskoczyły o 7%, co stanowiło wynik 
o 44% lepszy od wdrożonego wcześniej 
własnego systemu rekomendacji, a cał-
kowity przychód portalu zwiększył się 
o 2% przy tej samej liczbie odwiedzin. 
Kierunek, w którym podąża rynek, 
jest jasny, najlepiej oddają go słowa 
Krzysztofa Jerzyka, prezesa zarządu 
Amazonka.pl po wdrożeniu Gravity 
– Planujemy teraz rozszerzyć zasto-
sowanie personalizacji o newsletter 
i wiadomości potransakcyjne wysyłane 
do naszych klientów. O skuteczności 
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Rysunek 2.  przyklady zastosowania personalizowanych rekomendacji na stronach 
popularnych sklepów internetowych
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personalizowanego mailingu nie ma 
co dyskutować. Jeszcze w tym kwar-
tale, kupując w Amazonka.pl gry na 

Xboxa, nie będziemy dowiadywać się 
o grach na PS3. Po co, skoro mamy 
inną konsolę?

Błądzi jednak ten, kto uważa, że 
rekomendacje personalizowane to 
tylko większy przychód. To także mniej 
kosztów. Kto prowadził kiedykolwiek 
e-commerce, wie, jak żmudną i czaso-
chłonną pracą jest ręczne przypisy-
wanie relacji pomiędzy produktami. 
Przyjmijmy, że masz w sklepie 10 000 
produktów, z których każdy wiąże się 
z 6 innymi, a na jedno powiązanie 
poświęcasz 2 minuty. Załóżmy, że ani 
razu się nie pomylisz, a asortyment 
zmienia się tylko raz w miesiącu. 
To 10 godzin nudnej roboty co mie-
siąc. A co, jeśli masz 100 000 produk-
tów, mylisz się lub pracujesz wolniej? 
Zgroza. Z pomocą przychodzi system 
rekomendacji, który na bazie zacho-
wań użytkowników wiąże produkty 
ze sobą automatycznie. Nie dość, że 
zrobi to lepiej niż człowiek, to nie 
pomyli się i nie zanudzi na śmierć 
w trakcie setnej w miesiącu godziny 
spinania produktów.

Nowoczesne silniki rekomenda-
cji pozwalają dość dokładnie stero-
wać wyglądem i zawartością boksów 

rekomendacyjnych. Czasem może 
zajść potrzeba, aby z oferty poleca-
nych produktów wykluczyć produkty 

powyżej pewnej ceny lub ograniczyć 
je wyłącznie do propozycji jednego 
z producentów – w tym celu Gravity 
RECO udostępnia tzw. moduł reguł biz-
nesowych, dzięki któremu pracownik 
e-sklepu może skonfigurować i w tym 
samym miejscu przetestować działanie 

różnych scenariuszy rekomendacji, 
zanim dokona zmiany widocznej dla 
klienta.

Jeśli poseł wpisze w Google „Egipt”, 
otrzyma informacje nt. niedawnej 
rewolucji. Gdy wpisze pracownik biura 
podróży, będą tam oferty nurkowania 
w Hurghadzie. Google i Facebook domyśl-
nie personalizują wyniki na bazie histo-
rycznych preferencji użytkowników. 
W przyszłości tak samo będzie z coraz 
większą ilością miejsc w internecie. 
Filmaster.pl, który rekomenduje filmy 
mogące się spodobać danemu użytkow-
nikowi, połączył grywalizację z reko-
mendacjami, co zaowocowało tym, że 
Bartosz ocenił już ponad 1400 obej-
rzanych filmów. Taki profil to gigan-
tyczna wartość, np. dla dystrybutorów 
VOD, ale i użytkowników lubiących 
niszowe kino, bo dostają rekomendacje 
od podobnych sobie pasjonatów, a także 
zawierają z nimi znajomości w oparciu 
o podpowiedzi. Jeśli potrafi się podpiąć 
rekomendacje do ekosystemu marketin-
gowego e-commerce, tak jak w Filma-
sterze, wyniki mogą być niesamowite. 
A gdy podepniemy systemy rekomenda-
cyjne do stron erotycznych, to po jakimś 
czasie pewnie uda się odpowiedzieć 
ostatecznie na pytanie, czy mężczyźni 
naprawdę wolą blondynki  

Bartosz Majewski

 
 
 
New Bussines Manager związany z Contium, pomaga firmom offline przestawić 
się na „ON”. Wcześniej, dyrektor ds. strategii w agencji Massgravity oraz doradca 
w E-commerce hipotekaplus.pl. Członek Koła Naukowego Elektron na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotr Wrzalik

Współzałożyciel i członek zarządu Contium. Odpowiada za strategię rozwoju 
oferty firmy, m.in. w obszarze rozwiązań wspierających nowoczesną, wieloka-
nałową sprzedaż i dystrybucję (Multichannel Commerce Solutions), angażując 
się często w roli konsultanta biznesowego w projektach z tej dziedziny. W latach 
1994-95 pracował w firmie Optimus S.A. Brał udział w realizacji i wdrożeniach 
licznych rozwiązań e-commerce. Był twórcą jednych z pierwszych systemów 
e-commerce B2C i B2B w Polsce, m.in. księgarni internetowej Paragraf i systemu 
B2B dla JTT Computer.

NaPisz do auToróW:
piotr.wrzalik@o-m.pl, bartosz.majewski@o-m.pl

Złote zasady personalizowanych rekomendacji:

1. Najlepiej działają w sprzedaży B2C.

2. Im większa skala obrotów i asortymentu, tym dokładniejsze rekomendacje.

3. Im większa częstotliwość wizyt i zakupów klientów, tym skuteczniejsza personalizacja.

4. Rekomendacje personalizowane największe wzrosty przychodów przynoszą skle-

pom oferującym produkty o niskiej średniej cenie, za to kupowane stosunkowo 

często (artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby, książki, muzyka).

5. Im dłuższy long tail produktów, tym większy wzrost sprzedaży na jego końcu.

6. Nie rób własnego systemu – nie wygrasz z liderami na rynku, a przy tych cenach 

też nie zaoszczędzisz.

7. Zawsze testuj A/B rozlokowanie rekomendacji na stronie.

8. Lokuj systemy rekomendacji na podstronach z produktami/kategoriami produk-

tów, a nie stronie głównej.

Błądzi ten, kto uważa, że rekomendacje 
personalizowane to tylko większy przychód.
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