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Slovo úvodem
Nové technologie a proměnlivá demografie mění způsob, jakým všichni v globálním
průmyslu podnikáme. Průmyslové nákupy nejsou žádnou výjimkou. Ve třetím evropském
vydání studie dynamiky průmyslových nákupů společnosti UPS zkoumáme průmyslové
nákupní trendy, způsob, jakým formují nákupní podmínky, a síly, které tvoří jejich základ.
Naše zjištění jsou prostoupena informacemi o očekáváních a chování odběratelů typu
business-to-business (B2B) a odrážejí se v každodenních rozhovorech s našimi zákazníky.
Studie je založena na 2 500 rozhovorech s globálními nákupními profesionály. Toto vydání
se zaměřuje na čtyři hlavní evropské trhy (Francie, Německo, Itálie a Spojené království)
v porovnání s USA a Čínou.
V letošní studii jsme zjistili silný posun k online nákupům, posuny v demografii, kdy trh
začíná narušovat generace Y, a rostoucí význam diferenciačních faktorů, jako je snadnost
vrácení zboží či poprodejní služby.

Posun do digitálního světa
Změny, které probíhají od doby, co jsme poprvé v roce 2015 provedli studii v Evropě, dosáhly
inflexního bodu: způsob podnikání založený na prodejním personálu komunikujícím osobně ustupuje
online interakcím. Tato digitalizace, která odráží posuny v maloobchodu, vede zákazníky k nákupům
přímo od výrobců a na online trzích na úkor tradičních distributorů.

Změny demografie
Naše demografické údaje o záměrech založených na věku odhalily, že je generace Y připravena
přetvářet odvětví. Generace Y je v digitálním světě jako doma a je pravděpodobnější, že bude hledat
zdroje mezinárodně a rychleji bude měnit dodavatele v případě lepšího zákaznického prostředí či
nabídky s přidanou hodnotou někde jinde. Toto je styl uvažování nejvlivnějších osob s rozhodovací
pravomocí v blízké budoucnosti.

Diferenciační faktory
V tomto kontextu měnícího se průmyslu jsou diferenciační faktory stále důležitější. Průmysloví odběratelé
očekávají stále lepší poprodejní služby s důrazem na možnost vrácení a na rychlé opravy a údržbu.

Tato studie nabídne cenný přehled očekávání, preferencí a pohledů zákazníků a pomůže
vám dosáhnout prosperity ve stále konkurenčnějším a komplexnějším podnikatelském
prostředí.

Abhijit Saha
Viceprezident marketingu a strategie, UPS Europe

Evropská studie,
2019

Posun do digitálního světa –
smrt pro obchodní zástupce?
Jelikož se digitální technologie staly v našem
každodenním životě všudypřítomné,
podařilo se jim rovněž proniknout na cestu
zákazníků B2B, a to již do fáze před nákupem.
Ještě před pouhými dvěma lety průmysloví
odběratelé pro průzkum produktů využívali
nejčastěji obchodní zástupce. V roce 2019
se obchodní zástupci v žebříčku umístili
na čtvrtém místě, protože téměř polovina
odběratelů nyní k průzkumu produktů
využívá především online vyhledávání nebo firemní webové stránky.
Podobný model najdeme i v případě průzkumu dodavatelů: V roce 2017 byly stále
nejpoužívanějším kanálem pro průzkum dodavatelů veletrhy, ty se však nyní dostaly až na páté
místo v žebříčku, přičemž přednost získalo online vyhledávání a webové stránky dodavatelů. Lidský
kontakt a osobní vztahy ustupují digitální interakci.
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Tento posun se projevuje i ve fázi nákupu. Tři čtvrtiny respondentů nakupují produkty
prostřednictvím online kanálů, ať už prostřednictvím dodavatelských webových stránek,
elektronických trhů nebo mobilních aplikací, a 48 % nakupuje prostřednictvím systémů
elektronické výměny dat (EDI). Tyto digitální kanály otevřely výrobcům nové možnosti prodeje
přímo svým průmyslovým zákazníkům a podpořily růst nabídek průmyslových produktů na
elektronických trzích, jako je Amazon Business či Alibaba.
Výsledkem toho je, že zprostředkovatelé, kteří zajišťují prodej a distribuci průmyslových výrobků
mezi výrobci a koncovými uživateli, čelí narůstajícím výzvám. V roce 2019 nám profesionální
odběratelé v Evropě sdělili, že podíl veškerých průmyslových nákupů směřujících přímo k tradičním
distributorům ve srovnání s rokem 2017 prudce poklesl, a i když míra nákupů „přímo od výrobce“
(DfM) vzrostla, míra nákupů prostřednictvím elektronických trhů vzrostla ještě více.

Podíl na trhu průmyslových nákupů
Otázka: Jaké procento celkového objemu vašich ročních nákupů průmyslových dodávek/
výrobků zajišťují tyto typy obchodníků?

2017
44 %

35 %

21 %

Výrobce
Distributor

2019

Elektronický trh

46 %

29 %

25 %

Podobně jako v Evropě získávají i odběratelé v Číně zdroje nejvíce přímo od výrobců
(41 %), následují distributoři (35 %) a elektronické trhy (27 %). Odběratelé v USA stále
preferují získávání zdrojů prostřednictvím distributorů (38 %), ale tento kanál ztrácí
podíl na trhu ve prospěch DfM (34 %) a elektronických trhů (27 %).

Tři čtvrtiny respondentů nakupují B2B
prostřednictvím nějakého online kanálu, ať už
prostřednictvím dodavatelských webových
stránek, elektronických trhů nebo mobilních
aplikací, a 48 % nakupuje prostřednictvím
systémů elektronické výměny dat (EDI).
6

Co odběratelé chtějí
Požádali jsme evropské odběratele, aby vyhodnotili klíčové faktory při
výběru dodavatelů a také výkon dodavatelů oproti těmto faktorům. Cena
a hodnota byly jednoznačně klíčovým faktorem, 58 % odběratelů jej
uvedlo na prvním místě, kvalita produktů však byla těsně za tím. Dalším
významným faktorem výběru byla dostupnost produktu. Nad těmito třemi
faktory mají největší kontrolu výrobci, kteří je staví na přední místo, aby
splnili požadavky. Kanály DfM byly odběrateli hodnoceny u všech tří kritérií
nejvýše, což se odráží na jejich převažujícím podílu na trhu.
Existuje také sekundární skupina rozhodovacích faktorů v průmyslových
nákupech, která se týká snadnosti transakcí (snadnost přepravy, sledování
zásilek a snadné objednávání). Odpovědi ukazují, že pokud jde o komfort
zákaznického prostředí, elektronické trhy jsou jednoznačně v čele. Rychlý
vzestup tohoto nákupního kanálu v Evropě naznačuje, že zvládnutí těchto
faktorů je klíčem k zajištění většího podílu na trhu. V Číně i ve Spojených
státech amerických je kanál DfM hodnocen nejlépe z hlediska kvality
a dostupnosti produktů, elektronické trhy však zase vedou v oblasti cen
a také snadného používání.

Kanály DfM si vedly nejlépe u prvních třech faktorů výběru:

CENA

KVALITA
PRODUKTU

DOSTUPNOST
PRODUKTU

Pokud však jde o poskytování bezproblémového zákaznického
prostředí, jednoznačně v čele jsou elektronické trhy.

SNADNÁ
PŘEPRAVA

SLEDOVÁNÍ
ZÁSILEK

SNADNÉ
OBJEDNÁVÁNÍ
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Jak si evropští odběratelé vybírají dodavatele
Otázka: Jaký typ dodavatele dosahuje podle vás vynikající kvality v následujících oblastech?

CENA/HODNOTA

KVALITA PRODUKTU

DOSTUPNOST PRODUKTU

Velký distributor

35 %

34 %

38 %

Střední distributor

26 %

31 %

26 %

Malý distributor

17 %

23 %

13 %

Elektronický trh

34 %

26 %

35 %

40 %

49 %

40 %

Přímo od výrobce

SNADNÁ PŘEPRAVA

SNADNÉ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK

Velký distributor

35 %

30 %

35 %

Střední distributor

26 %

26 %

25 %

Malý distributor

17 %

15 %

14 %

Elektronický trh

36 %

41 %

37 %

34 %

32 %

34 %

Přímo od výrobce

Neúprosný vzestup online nákupů by však neměl zakrýt skutečnost, že důležitým nákupním
faktorem v Evropě zůstává osobní kontakt. Zhruba 60 % evropských průmyslových
odběratelů stále nakupuje prostřednictvím osobních interakcí, ať už osobně u dodavatele
nebo výrobce, prostřednictvím návštěvy obchodního zástupce nebo prostřednictvím
telefonních hovorů či e-mailů.
Ve všech těchto případech téměř polovina odběratelů (44–48 %) říká, že důvodem pro
nákup offline je možnost snáze získat odpovědi na otázky od člověka než z online služby.
Elektronické trhy si v oblasti služeb zákazníkům vedou hůře než všechny ostatní kanály.
Přesun lidských komunikačních schopností na online služby se i nadále ukazuje jako náročná
výzva, což naznačuje, že dodavatelé stále procházejí procesem osvojování automatizace.
Na truchlení nad zánikem způsobu podnikání založeného na prodejním personálu
komunikujícím osobně je příliš brzy, avšak dny, kdy tento režim sám o sobě definoval
transakce B2B, jsou již za námi.
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Logistika znamená služby
Během sestavování studie dynamiky průmyslových nákupů společnosti UPS jsme zjistili,
že průmysloví odběratelé kladou při nákupu stále větší důraz na služby. V roce 2017 byla
nejvýznamnější poprodejní službou dostupnost a kvalita možnosti vrácení zboží. Možnost
vrácení zboží stále představuje prioritu i v roce 2019. Tři pětiny (60 %) všech respondentů
vidí možnost vrácení zboží jako mimořádně nebo velmi důležitou poprodejní službu, kterou
by dodavatelé měli nabízet, procento se však ještě zvyšuje v případě nákupu dílů pro MRO
(opravy, údržbu a provoz) a finálních montážních dílů, které mívají vyšší hodnotu a význam.

60 %

všech respondentů vidí možnost vrácení
zboží jako velmi nebo mimořádně
důležitou poprodejní službu, kterou by
dodavatelé měli nabízet

Přední faktory v oblasti služeb
Otázka: Jak důležité je, aby váš průmyslový dodavatel poskytoval následující poprodejní služby?
(Mimořádně/velmi důležité)

Všichni respondenti

Všichni respondenti

Odběratelé dílů MRO

Odběratelé dílů MRO

Odběratelé dílů MRO

Odběratelé finálních
montážních dílů

Odběratelé finálních
montážních dílů

Odběratelé finálních
montážních dílů

VRATKY

69 %

OPRAVY NA
PRACOVIŠTI

65 %

68 %

Všichni respondenti

ÚDRŽBA NA
PRACOVIŠTI

62 %

60 %

69 %
53 %
57 %

54 %

Když jsme se evropských průmyslových odběratelů zeptali na důležitost různých faktorů
možnosti vrácení zboží, jednoznačně nejoceňovanější faktor představovaly pro 60 %
odběratelů jednoduché zásady. Zdá se, že pro odběratele má vysokou cenu vědomí, že
možnost vrácení zboží nebude omezena výjimkami vytištěnými v zásadách drobným
písmem. Tento výsledek odráží i ostatní výsledky ve studii z roku 2019, kde se faktory
„snadnosti“ při objednávkách a platbách zdají být stále důležitější. Další hlavní faktory,
jako je vhodné balení (což obvykle znamená opětovně použitelné obaly pro vrácení
zboží), výměna produktů a automatická možnost vrácení prostřednictvím online kanálu,
odráží důraz, který je kladen na pohodlí.
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Odběratelé si cení možnosti pohodlného vrácení zboží
Otázka: Když konkrétně přemýšlíte o službách vrácení zboží, jak důležité jsou následující faktory?
(Mimořádně/velmi důležité)

60 %
50 %

JEDNODUCHÉ
ZÁSADY

BALENÍ

50 %

49 %

VÝMĚNA
AUTOMATICKÁ
PRODUKTŮ MOŽNOST VRÁCENÍ
ZBOŽÍ NA WEBU

Očekávání v oblasti služeb na pracovišti od začátku studie společnosti UPS rovněž vzrostla.
V roce 2019 jsme odběratele požádali, aby vyhodnotili význam těchto faktorů, a respondenti
celkově spíše řadili opravy a údržbu na pracovišti jako druhý a třetí nejdůležitější faktor
ve svých průmyslových dodavatelských vztazích. Také jsme si však všimli, že odběratelé
upřednostňují faktory související s udržitelností. 47 % respondentů v Evropě uvedlo, že
likvidace i recyklace jsou buď velmi, nebo mimořádně důležité. Tyto otázky jsou v USA
hodnoceny úplně stejně, v Číně jsou však hodnoceny výrazně výše, což odráží pokračující
tvrdé zákroky čínské vlády vůči průmyslovým znečišťujícím látkám.

Význam služeb souvisejících s udržitelností
Otázka: Jak důležité je, aby váš průmyslový dodavatel poskytoval následující poprodejní služby?
(Mimořádně/velmi důležité)

Europa
47 %
RECYCLING

47 %
VERWIJDEREN

China

VS
47 %

47 %

RECYCLING

VERWIJDEREN

74 %

70 %

RECYCLING

VERWIJDEREN
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Téměř devět z deseti odběratelů využívá od svých dodavatelů služby na pracovišti a čtvrtina z nich
potřebuje služby alespoň každý měsíc. Klíčová je rychlost odezvy. Téměř čtvrtina respondentů
(23 %) očekává, že dodavatelé odpoví do 24 hodin, a 45 % očekává odpověď do 48 hodin nebo
méně. Je zřejmé, že služby zůstávají v evropském odvětví průmyslových nákupů klíčovým
faktorem.

Služby by měly být rychlé
Otázka: Jaká doba odezvy je vám obvykle poskytována v případě podpory na pracovišti?

23 %

45 %

V RÁMCI
24 HODIN

V RÁMCI
1–2 DNŮ

V roce 2019 jsme odběratele požádali, aby ohodnotili nejdůležitější faktory pro výběr
průmyslových dodavatelů. Problémy související s logistikou byly považovány za sekundární faktory
oproti ceně a kvalitě, ale významná část respondentů je stále uváděla jako rozhodující faktory.
Mezi logistickými faktory se nejčastěji uváděla rychlost přepravy (30 % respondentů, přičemž
46 % respondentů očekává, že vnitrostátní přeprava bude trvat do dvou dnů, a 31 % očekává totéž
u mezinárodní přepravy), snadnost přepravy však uváděla téměř čtvrtina respondentů (23 %)
a ještě více respondenti z generace Y (28 %). V odezvě na výsledky v oblasti vrácení zboží uvádělo
udržitelnost 21 % respondentů. Došli jsme tedy k závěru, že faktory, které usnadňují nákup
a udržitelnost, budou v budoucnu stále více ovlivňovat nákupní chování.

Logistické faktory při výběru dodavatele
Otázka: Které faktory považujete za důležité při výběru dodavatele průmyslových produktů?

23 %

21 %

Snadná
přeprava

Řešení pro
udržitelnost

17 %

17 %

Pojištění

Sledování

30 %
Rychlost
dopravy

19 %

Záruka vrácení
peněz

11 %
Různé
dodací
lhůty
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Vliv generace Y
Předpokládá se, že do roku 2020 bude generace Y tvořit 35 %
světové pracovní síly. Lidé narození od počátku osmdesátých
let do počátku 21. století nadále vstupují do řad pracovní síly,
také však nyní přecházejí na střední a vyšší pozice. V letošní
studii představovala generace Y 38 % vzorku průzkumu, což je
o 10 procentních bodů více než před dvěma lety. 55 % z nich
je nyní na pozicích, kde mají výhradní rozhodovací pravomoc
při výběru dodavatelů. Abychom získali přehled o tom, jak
demografický posun ovlivňuje průmyslové nákupy, porovnali
jsme odpovědi generace Y s odpověďmi generace Baby
boomers. Postoje generace Y budou definovat budoucnost:
jsou to zákazníci, které budou muset průmysloví dodavatelé
v nadcházejících desetiletích uspokojit.
GENERAČNÍ

definice

V této iteraci studie dynamiky
průmyslových nákupů společnosti
UPS jsme definovali generaci Y
(38 % vzorku průzkumu) jako
lidi ve věku 18–37 let, generaci X
(42 % vzorku průzkumu) jako lidi
ve věku 38–53 let a generaci Baby
boomers (21 % vzorku průzkumu)
jako lidi ve věku 54 let a starší.

Generace Y smýšlí mezinárodněji
než její starší protějšky. Je také méně
pravděpodobné, že bude přeshraniční
nákupy považovat za problematické.
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Nejjasnější generační posun spočívá v mnohem vyšší mezinárodní orientaci
generace Y oproti jejím starším protějškům. To platí nejen pro evropskou,
ale i pro americkou a čínskou generaci Y. Zatímco pravděpodobnost nákupů
v mezinárodním měřítku je u všech respondentů průzkumu (včetně těch
v USA a Číně) 31 %, v případě generace Y vzrůstá na 48 % ve srovnání
s pouhými 13 % u generace Baby boomers. Míra přeshraničních nákupů
poroste, jakmile generace Y získá nadvládu nad obchodním rozhodováním.
Ačkoli generace Y bude ve srovnání se starší generací Baby boomers s menší
pravděpodobností považovat přeshraniční nákupy za problematické, stále
existují překážky, které musí dodavatelé překonat, pokud mají dosáhnout
výnosů z přeshraničních nákupů. Přes 30 % respondentů – včetně generace
Y – stále vidí výzvy v celé řadě otázek přeshraničních nákupů. Ve většině
otázek je však generace Y ochotnější riskovat v oblasti mezinárodního
získávání zdrojů než její starší kolegové, což dává jasný signál, že přichází velký
mezinárodní růst.

Jsou přeshraniční nákupy obtížné?
Otázka: Jakým výzvám čelíte při nákupech online z jiných zemí?

Zpoždění na
celnici

Delší doba
přepravy
VŠICHNI RESPONDENTI

GENERACE Y

41 %

Vratky

39 %

37 %

32 %

37 %

59 %

30 %

44 %

38 %

GENERACE BABY
BOOMERS
Vzorek 2 500 (Evropa, USA a Čína)
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DOSAH NA

mezinárodní odběratele
BUDOUCNOSTI
V souladu s celkovým vývojem napříč generacemi hodnotí generace Y v Evropě,
Číně a USA webové stránky dodavatelů a vyhledávání na internetu jako dva
nejlepší způsoby průzkumu nových dodavatelů. Nicméně v USA se 3. nejběžnějším
způsobem průzkumu nových dodavatelů u generace Y stala sociální média,
zatímco v Číně a Evropě zaujímají toto místo obchodní veletrhy. Ale i v Číně
44 % průmyslových odběratelů generace Y nyní využívá k průzkumu nových
dodavatelů sociální sítě. V Evropě je tento kanál mnohem méně rozvinutý
a využívá jej pouze 19 % odběratelů.
Při nákupu dává generace Y největší podíl na výdajích zákazníka kanálu DfM,
a nikoli distributorům jako jejich starší kolegové. A i když jsou distributoři jejím
druhým nejpoužívanějším kanálem, téměř stejně nakupuje prostřednictvím
elektronických trhů. Stejně tak generace Y v Číně i Evropě nakupuje téměř
rovnoměrně od distributorů a z elektronických trhů, každý z těchto kanálu má
podíl na výdajích zákazníka zhruba 30 %.
14

Budoucnost bude bezproblémová
Není pochyb o tom, že posuny probíhající v odvětví průmyslových nákupů
upřednostňují velké dodavatele před malými. Větší dodavatelé mají
prostředky na investice do automatizace a online kanálů, které mohou
menším dodavatelům chybět. Více než polovina respondentů ve studii
z roku 2019 vyjadřuje spokojenost s většími dodavateli, ať už s výrobci,
elektronickými trhy nebo středně velkými distributory. V případě malých
dodavatelů však spokojenost klesá na méně než polovinu (44 %). Malí
distributoři jsou hodnoceni hůře než ostatní kanály u všech kritérií výběru,
ale výrazně pak v případě dostupnosti, rozmanitosti, snadnosti zadávání

objednávek a sledování zásilek. “Celkové výsledky spokojenosti

„však nejsou mimořádně vysoké pro žádnou kategorii
„dodavatelů a naznačují, že odběratelé mohou v blízké
„budoucnosti pokračovat v odklonu od stávajících
„dodavatelů.

Zeptali jsme se profesionálních odběratelů, jaké jsou jejich nákupní plány,
a ti tuto tendenci ke změně potvrdili. Více než 30 % všech odběratelů
plánuje zvýšit podíl nákupů z elektronických trhů, až 38 % hodlá zvýšit
podíl nákupů přímo od výrobců a 42 % má v úmyslu celkově zvýšit podíl
nákupů z online kanálů. Tyto výsledky ukazují na silný pokračující sklon
využívat nové kanály a nové poskytovatele.

Rychlost změn bude pravděpodobně nejvyšší v Číně. Když byli všichni
respondenti dotázáni na nejpravděpodobnější změny ve svých nákupních
vzorcích v příštích třech až pěti letech, 57 % čínských respondentů uvedlo,
že s velkou pravděpodobností nebo téměř jistě zvýší podíl online nákupů
ve srovnání s 51 % v USA a 42 % v Evropě.
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Přesun na online kanály
Otázka: S jakou pravděpodobností budete v příštích 3–5 letech…? (Téměř jistě / velmi pravděpodobně)

zvyšovat podíl
nákupů online

zvyšovat podíl nákupů
přímo od výrobců

zvyšovat podíl nákupů
z elektronických trhů

USA

51 %

39 %

40 %

ČÍNA

57 %

60 %

57 %

EVROPA

42 %

38 %

31 %

Upřednostnění snazšího používání ze strany průmyslových odběratelů se vztahuje i na
digitální kanály, jejichž prostřednictvím stále více nakupují, což ovlivňuje rozhodování o změně
dodavatelů. Například 37 % respondentů uvedlo, že je velmi pravděpodobné nebo téměř
jisté, že přejdou na nového dodavatele z důvodu uživatelské přívětivosti webových stránek.
Pro generaci Y je mnohem pravděpodobnější než pro jejich starší kolegy, že se nechají zlákat
skvělým digitálním prostředím, a také se s vyšší pravděpodobností nechají ovlivnit nabídkami
s přidanou hodnotou, jako jsou poprodejní služby či pojištění. Jinými slovy, generace Y je více
orientovaná na změny – a to znamená rychlejší změnu v blízké budoucnosti. Dodavatelé, kteří
se nebojí jít nad rámec tradiční nabídky a přináší hodnotu a pohodlí, z toho budou těžit.

37 %

respondentů uvedlo, že je velmi
pravděpodobné nebo téměř jisté, že
přejdou k novému dodavateli kvůli
uživatelské přívětivosti

16

Odběratelé z řad generace Y touží po změně
Otázka: Jak moc je pravděpodobné, že v příštích 3–5 letech přejdete k novému dodavateli kvůli...? (Téměř jistě / velmi pravděpodobně)

47 %

23 %

Generace Baby
boomers

Generace Y

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

37 %

Všichni respondenti

19 %

43 %

Generace Baby
boomers

Generace Y

POPRODEJNÍ
SLUŽBY

34 %

Všichni respondenti

10 %

43 %

Generace Baby
boomers

Generace Y

POJIŠTĚNÍ

33 %

Všichni respondenti

Změny pravděpodobně zrychlí uvolnění nákupních pravidel. V roce 2017 jsme uvedli, že 32 %
evropských respondentů mohlo nakupovat pouze od schválených dodavatelů. Do roku 2019 se podíl
snížil na 26 %, což naznačuje, že nákupní průmysl je stále více připraven zaujmout k nakupování na trhu
přístup typu volného výběru (pick-and-choose), který je stále konkurenceschopnější.
To je další důkaz sklonu ke změně v průzkumu, který výrazně poukazuje na změny na více frontách.
Došli jsme k závěru, že budoucnost průmyslových nákupů bude oproti mnoha dalším faktorům
spočívat ve stále větším zdůrazňování snadnosti provozu a bezproblémového uživatelského prostředí,
které se budou stávat stále důležitější součástí konkurenční strategie úspěšných dodavatelů.

Budoucnost průmyslových
nákupů bude spočívat ve stále
větším zdůrazňování snadnosti
provozu a bezproblémového
prostředí
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Evropská průmyslová nabídka
Jednotlivé země
Evropské trhy se v oblasti průmyslových nákupů
sbližují. Podobnosti mezi přístupy jsou výraznější
než rozdíly.
Když jsme se průmyslových odběratelů zeptali, co
nejvíce ovlivnilo výběr dodavatelů, odpovědi byly
ve Francii, Německu, Itálii i Spojeném království
velmi podobné. Odběratelé v každém případě
jako dva nejdůležitější faktory nejčastěji zmiňovali
cenu a kvalitu produktů, přičemž respondenti
v Německu byli na ceny ze všech nejcitlivější. Na
všech čtyřech trzích nyní odběratelé nejčastěji
získávají zdroje přímo od výrobců a k nákupům
nejčastěji používají online kanály (buď firemní
webové stránky, nebo mobilní aplikace). Pokud
jde o služby, respondenti na všech čtyřech
trzích se shodují, že možnost vrácení zboží je
nejdůležitější součástí nabídky služeb dodavatelů.
V rámci každého trhu jsme také zjistili, že generace
Y nakupuje významně více mezinárodně než starší
věkové skupiny.
Rozdíly mezi zeměmi však nezmizely docela
a tyto rozdíly budou pravděpodobně důležité
pro dodavatele, kteří se těmito trhy zabývají.

18

Francie
Průmysloví odběratelé ve Francii budou v rámci celé
Evropy s největší pravděpodobností nakupovat přímo od
výrobců (51 % tržeb) a nejméně pravděpodobně nakupovat
z elektronických trhů (20 % tržeb) – ale francouzská generace Y je
nejpravděpodobnější věkovou skupinou, která bude nakupovat
prostřednictvím online trhů, což naznačuje budoucí růst. Zatímco
odběratelé ve Francii se shodují s ostatními evropskými trhy na
tom, že možnost vrácení zboží je nejdůležitější součástí služeb,
o něco méně pravděpodobně budou upřednostňovat služby na
pracovišti. Francie je jedinou zemí v průzkumu, kde průmysloví
odběratelé k průzkumu produktů a dodavatelů stále častěji
používají obchodní zástupce než jiné kanály.
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Spojené království
Spojené království se ze čtyř evropských trhů v našem
vzorku nejvíce orientuje na internet. Odběratelé ve Spojeném
království využívají online zdroje (webové stránky a vyhledávání)
k průzkumu dodavatelů více než na jiných evropských trzích
a méně využívají obchodní zástupce. Výrazně více než ostatní
trhy používají k nákupům webové stránky a mobilní aplikace
a jejich preference pro osobní nákupy jsou o něco nižší. Jsou
to také odběratelé, kteří budou s největší pravděpodobností
používat elektronické trhy. Ačkoli se celkové mezinárodní
získávání zdrojů nachází kolem evropského průměru, odběratelé
ve Spojeném království nakupují více z USA než odběratelé na
jiných evropských trzích a mezinárodní získávání zdrojů ze všech
lokalit je výrazně více zastoupeno ve skupině generace Y.
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Itálie
U většiny výsledků zaujímají průmysloví odběratelé v Itálii střed
rozsahu v Evropě – jsou to online odběratelé, kteří při nákupu
upřednostňují webové stránky a mobilní aplikace. Stejně jako
odběratelé v Německu používají elektronické trhy přibližně pro
čtvrtinu svých nákupů, přičemž zástupci generace Y v Itálii využívají
elektronické trhy více než jejich starší kolegové. Odběratelé v Itálii
kladou vyšší hodnotu na udržitelná poprodejní řešení, 57 % z nich
řadí řešení likvidace mezi důležité faktory při rozhodování o nákupu
a 49 % hodnotí recyklační řešení jako důležitá (v průměru 47 %
v Evropě u obou faktorů). Odběratelé v Itálii také oceňují osobní
vztahy při prodeji: 26 % objednávek ve všech věkových skupinách
se zadává prostřednictvím osobního prodeje v místě firmy nebo
během návštěvy obchodního zástupce, což je o něco více než na
jiných evropských trzích.
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Německo
Průmysloví odběratelé v Německu jsou nejcitlivější na cenu
a kvalitu v našem evropském vzorku – 63 % považuje cenu a 60 %
kvalitu za hlavní faktor při výběru dodavatelů. To jsou nejvyšší
hodnoty v Evropě. Očekávání ohledně rychlosti dodávek je
u německých odběratelů vyšší než u průměrných evropských
odběratelů. 58 % respondentů očekává dodací lhůtu 1–2 dny
u tuzemských zakázek a 37 % očekává dodací lhůtu 1–2 dny
u mezinárodních objednávek, ve srovnání s 46 % a 31 % v Evropě.
Respondenti z průzkumu v Německu čelili nejmenším omezením ze
strany svých zaměstnavatelů při výběru dodavatelů, což by mohlo
vysvětlit jejich vyšší úroveň spokojenosti s dodavateli.
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Metodologie
Společnost Burke provedla pro společnost UPS online
průzkum mezi 800 průmyslovými odběrateli v Evropě
(po 200 ve Spojeném království, Francii, Itálii a Německu)
a dále 1 500 v USA a 200 v Číně. Respondenti zahrnovali osoby,
které rozhodují, spolurozhodují nebo významně ovlivňují
rozhodnutí ohledně vyhledávání dodavatelů a nákupů.
Všichni účastníci ovlivňují rozhodnutí o nákupu nebo
provádějí nákupy alespoň v jedné z pěti kategorií výrobků:

ZAŘÍZENÍ – zařízení prodávané v obchodních transakcích
B2B. Odběratel tohoto druhu výrobku jej může použít
jako investiční zařízení v provozovně služeb, továrně,
skladu nebo při montáži sestav. Patří sem například nářadí
(s pohonem či bez pohonu), strojní zařízení, nástroje,
chladicí zařízení nebo trouby pro restaurace.

DÍLY VÝROBCŮ PŮVODNÍCH ZAŘÍZENÍ (OEM) PRO
KONEČNOU MONTÁŽ – veškeré díly, součásti a zařízení
používané při konečné montáži výrobku.

DÍLY PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A PROVOZ (MRO) –
díly související s údržbou, opravami a provozem, včetně
náhradních převodů, motorů či ložisek.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL / SUROVINY – veškeré vstupní
položky, které se používají ve výrobním procesu nebo
zařízení, včetně spojovacího materiálu, těsnicích hmot
a lepidel.

ČISTICÍ A SANITÁRNÍ POTŘEBY – čisticí pomůcky
a prostředky, rozpouštědla, koupelnové a hygienické
výrobky.
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Pokud chcete, aby vám společnost UPS poskytla poradenství, navštivte stránku:

solutions.ups.com/cz-ibd
a vyplňte kontaktní formulář

V případě jakýchkoli dalších otázek nás kontaktujte na adrese

czreply@ups.com

UPS Europe SPRL/BVBA Siège social/Statutaire zetel: Avenue Arianelaan 5, B-1200 Bruxelles/Brussel, Belgique/België – RPM/RPR (Bruxelles) 0458.890.865 – T.V.A./B.T.W. BE
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