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Black 
Friday
Checklist
Czteroetapowy przewodnik po sukcesie 
w handlu detalicznym



RETRO

TRZEBA DOGRAĆ KAŻDY DETAL, NAD KTÓRYM MOŻNA POPRACOWAĆ

sprawdźmy liczby z zeszłego roku, przeanalizujmy ilość wyszukiwań, znajdźmy miejsca, w 

których coś nie grało i sposoby, aby to naprawić (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione).

TRZEBA TEŻ OSZACOWAĆ RYZYKO

wyobrazić sobie najgorsze możliwe opcje (wyłączenie serwerów, problemy ze stroną, spowolnienie 

procesu zakupów, etc).

ZWERYFIKOWAĆ PLANY ZESPOŁU MARKETINGU.

kanały dedykowane dla e-commerce

zarówno wersje komputerowe, jak i mobilne

miejsca sprzedaży elektronicznej (jak allegro, etc)

fizyczne miejsca (points of sale)

opcje dla różnych stref, krajów albo regionów

ETAP /1 

ETAP /2

PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POPYT, WIĘKSZY NIŻ ZAZWYCZAJ

Upewnić się, czy infrastruktura strony wytrzyma nadchodzące tłumy

Sprawdzić, czy to możliwe i dowiedzieć się, gdzie są nasze limity

Zrobić „stress test” serwerów i upewnić się, że pliki zapasowe działają, jak należy

Wykonać testy skalowania na stronie i serwerach

UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KAŻDY SYSTEM JEST ODPOWIEDNIO ZINTEGROWANY

Czy, logistycznie, proces zakupów działa sprawnie?

Czy dostępność produktów jest aktualizowana w czasie rzeczywistym?

Jeśli produkt się wyprzeda, jak szybko zostanie usunięty z listy?

 Jak szybko i jak efektywnie przetwarzane są zakupy?

Wykonać testy RMA!!!

SPRAWDZIĆ CAŁY PROCES ZAKUPOWY

Odnaleźć wszystkie ewentualne bugi

Zbadać doświadczenie użytkownika (user experience)

Zbadać backend aby odnaleźć wszystkie opóźnienia i bugi
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OCENIĆ OPCJE WSPARCIA

Przetestować wszystkie procesy wsparcia konsumenta i upewnić się, że jednocześnie funkcjonuje 

więcej niż jedna z nich



POZOSTAWAĆ W KONTAKCIE Z ZESPOŁEM MARKETINGU

ETAP /3

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY

Dojść do porozumienia, które produkty będą sprzedawane w obniżonych cenach (i jakie będą to ceny)

Przygotować oczekiwane dane giełdowe (jak dużo może być zamówione przed rozpoczęciem wyprzedaży)

Przeanalizować istniejący już ruch na stronie (zdeterminować, które produkty przyciągały 

odwiedzających, ale nie były kupowane)

ANALITYKA

Upewnić się, że wszelkie potrzebne narzędzia analityczne działają:

Upewnić się w kwestii działania raportów automatycznych, które dadzą nam wskazówki na dalsze działanie

Analityka behawioralna (np., Google analitycs, Hotjar)

Rurociągi sprzedażowe (np., Power BI)

MARKETING

Zebrać informacje dotyczące tego, które produkty będą na wyprzedaży

Zaplanować i uruchomić kampanie marketingowe aby zareklamować nasze największe sprzedaże

Upewnić się, że dane są zbierane aby lepiej przygotować się na potencjalnie zwiększony ruch

Upewnić się, że dotychczasowi klienci posiadają pakiety lojalnościowe plus zachęty

Zaktualizować program nagród aby zachęcić nowych nabywców po wyprzedaży w Black Friday

Jeśli ruch byłby wyższy, niż zazwyczaj, przeadresować możliwości serwerów, aby dały radę

Włączyć mikroserwisy i dodatkowe chmury

PRZYDZIAŁ PERSONELU

Upewnić się, że personel jest dostępny w istotnych miejscach (utrzymanie, wsparcie konsumenta itd.) przez cały 

czas trwania aktywnego przedziału (24/7)

PRZESPAĆ SIĘ PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
NA BLACK FRIDAY

ETAP /4

OSTATNIE TESTY WYDAJNOŚCI SERWERÓW I INTEGRACJI,

NOC PRZED ROZPOCZĘCIEM

Porównać wyniki z poprzednimi aby zapewnić sobie ciągłość
Porównać wyniki z pierwszym retro, aby zbadać wzrost możliwości i ulepszeń
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Zastanowić się nad użyciem „secret shoppers”, aby zbadać efektywność procesu ze strony użytkownika

Wziąć pod uwagę opcje zapanowania nad sytuacjami losowymi, jeśli coś pójdzie nie tak.


