
Dokonana w ostatnich czasach zmiana trybu ˝ycia powoduje, ˝e ludzie majà coraz
mniej wolnego czasu, nie tylko dla siebie, ale równie˝ dla za∏atwiania spraw zwià-
zanych z ˝yciem codziennym. Jednym ze sposobów rozwiàzywania tego problemu
jest korzystanie z us∏ug za pomocà Internetu. Ludzie kupujà produkty i us∏ugi
w godzinach, które im odpowiadajà, niezale˝nie od pory dnia, a przy okazji w at-
mosferze prywatnoÊci. Liczba osób korzystajàcych z komputerów oraz spadek ich
cen, wp∏ywajà na to, ˝e us∏ugi oferowane on-line sà ch´tniej kupowane, w zwiàz-
ku z czym Internet staje si´ coraz bardziej popularnym „miejscem” zakupu us∏ug
(por. Czuba 2001). 

Poczàtki elektronicznego handlu, okreÊlanego od 1997 r. terminem e-commerce
(wykreowanym przez IBM), si´gajà lat 60. XX w., kiedy to du˝e koncerny i kor-
poracje rozpocz´∏y tworzenie firmowych sieci informatycznych EDI (Electronic
Data Interchange), s∏u˝àcych do wymiany informacji z ich partnerami handlowy-
mi i dostawcami. Po pojawieniu i upowszechnieniu si´ Internetu e-commerce uto˝-
samiane jest w∏aÊnie z Internetem (Konikowski 1999). W Êwiecie biznesu (wielkie
firmy, supermarkety), transakcje prowadzone za pomocà Sieci pojawi∏y si´ ju˝ pod
koniec lat 70. XX w. W drugiej po∏owie lat 90. w USA odkryto potencja∏ handlo-
wy Internetu, jako formy sprzeda˝y detalicznej dóbr i us∏ug odbiorcom indywidu-
alnym (Miczyƒska-Kowalska 2004). 

„Handel elektroniczny e-handel (e-commerce) jest formà handlu realizowanego
za pomocà mediów elektronicznych: sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, w tym Internetu” (Ma∏achowski 2005). Jest procesem sprzedawania i kupo-
wania produktów i us∏ug, a wi´c zawierania transakcji handlowych z wykorzysta-
niem Êrodków elektronicznych, po∏àczony z dokonywaniem p∏atnoÊci za towary
i us∏ugi, z pomini´ciem bezpoÊredniego kontaktu mi´dzy stronami (Elektroniczna
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Gospodarka... 2003). E-commerce obejmuje wi´c w swym zakresie wszelkie
transakcje oraz p∏atnoÊci dokonywane przy pomocy Sieci (Miczyƒska-Kowalska
2004), a jego podstawowà cechà jest dokonywanie transakcji przez klienta bez
udzia∏u sprzedawcy (Ma∏achowski 2005). 

E-handel w tym artykule b´dzie rozumiany za M. Waszczykiem i S. Radeckim
(2005), jako jeden z rodzajów handlu wysy∏kowego w ramach sprzeda˝y poza--
sklepowej wykonywanà za poÊrednictwem medium niematerialnego jakim w tym
przypadku jest Internet1. „Wirtualnym miejscem handlu internetowego sà: witry-
ny przedsi´biorstw, strony prywatne u˝ytkowników, sklepy internetowe, uniwer-
salne i specjalizowane portale tematyczne (pasa˝e, centra handlowe), portale gie∏-
dowe i aukcyjne, lokalne sieci i-spo∏ecznoÊci (transakcje barterowe), itp.
Nabywanie dóbr i us∏ug w e-handlu mo˝e nast´powaç poprzez sprzeda˝, przede
wszystkim w e-sklepach, poprzez og∏oszenia, aukcje, przetargi i wymian´ barte-
rowà” (Ma∏achowski 2005). „Podstawowymi formami, które umo˝liwiajà prowa-
dzenie sprzeda˝y elektronicznej sà: aukcje, serwisy og∏oszeniowe, sklepy interne-
towe, pasa˝e handlowe, elektroniczne rynki wymiany, wirtualne gie∏dy” (Gregor,
Stawiszyƒski 2002). 

W tym artykule skoncentrowano si´ na zachowaniach konsumentów – nabyw-
ców us∏ug i dóbr materialnych zamieszka∏ych w jednej z jednostek osiedlowych
¸odzi na Olechowie. Jest to obszar po∏o˝ony na obrze˝ach miasta w sporej odle-
g∏oÊci od centrum miasta, o specyficznym zagospodarowaniu jak na tereny miej-
skie, s∏abo wyposa˝onym w punkty us∏ugowe. Rodzi si´ wi´c pytanie czy osoby
zamieszkujàce takà jednostk´ sà sk∏onni korzystaç z us∏ug drogà internetowà, je-
˝eli tak to z jakich us∏ug korzystajà, co kupujà, itp. Czy dost´pnoÊç tego w sumie
jeszcze nowego dla wielu osób kana∏u dystrybucji towarów i us∏ug wp∏ywa na
ograniczenie wizyt w tradycyjnych punktach us∏ugowych. 

Jednostka osiedlowa, Olechów (nr 50) zajmujàca powierzchni´ 12,38 km2 po∏o-
˝ona jest we wschodniej cz´Êci ¸odzi w dzielnicy Widzew. Pó∏nocnà granic´ jed-
nostki stanowi linia PKP (¸ódê Fabryczna-Koluszki-Warszawa), wschodnià ulice
Kàtna i Przylesie, po∏udniowà ulica J´drzejowska (przebiegajàca w pobli˝u kole-
jowej stacji towarowej ¸ódê-Olechów), natomiast zachodnià granic´ jednostki sta-
nowià m. in. ulice: Olechowska, Augustów2. Pod wzgl´dem u˝ytkowania obszar
ten w 2007 r. by∏ doÊç specyficznà jednostkà miejskà, poniewa˝ w przewa˝ajàcej
cz´Êci stanowi∏y go nieu˝ytki (ok. 40%) oraz tereny zieleni (15%). Pozosta∏a cz´Êç
Olechowa pe∏ni∏a funkcje komunikacyjne (ok. 26%), us∏ugowe (ok. 7%), rolnà
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1 Wed∏ug M. Miczyƒskiej-Kowalskiej (2004) „o handlu elektronicznym mówimy tylko wtedy, gdy
ca∏y zakup, w tym równie˝ p∏atnoÊç, zrealizowana zosta∏a poprzez Internet, a towar zosta∏ dostarczo-
ny do domu. JeÊli natomiast, po zamówieniu dokonanym drogà, elektronicznà, po towar trzeba udaç
si´ na poczt´, uiszczajàc tam op∏at´, to nie mówimy o e-handlu, tylko o sprzeda˝y wysy∏kowej”. 

2 Statystyczna charakterystyka ¸odzi wg jednostek osiedlowych oraz miejscowoÊci przy∏àczonych
z dniem 01.01.1988 r., 1990, Wojewódzki Urzàd Statystyczny, ¸ódê.
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(ok. 5%), przemys∏owà (ok. 4%) i mieszkaniowà (ok. 1%)3. Obszar ten jest bardzo
dobrze skomunikowany z centrum miasta. W sumie 6 linii autobusowych MPK do-
je˝d˝a do ÂródmieÊcia. W dni robocze autobusy kursujà w godzinach 4.30–23.30,
w godzinach szczytu przypadajàcych na 7.00–9.00 i 15.00–17.00 z Janowa wyje˝-
d˝a ok. 30 autobusów na godzin´. W niedziele i Êwi´ta jest kursów o po∏ow´
mniej. Do centrum miasta (rejon ul. Piotrkowskiej) czas dojazdu wynosi ok. 30
min, a do najdalej po∏o˝onych cz´Êci miasta wzgl´dem Olechowa ok. 1h (rys. 1). 

Wyró˝niajàcymi si´ obszarami o funkcji mieszkaniowo-us∏ugowej sà dwa osie-
dla o zabudowie wielorodzinnej – blokowej: Osiedle S∏owiaƒskie i Osiedle Sien-
kiewicza. Na tych terenach jest zlokalizowanych najwi´cej punktów us∏ugowych.
W strukturze podmiotów us∏ugowych zdecydowanie dominujà punkty Êwiadczàce
us∏ugi handlowe (handel detaliczny i hurtowy) stanowiàce ponad po∏ow´ wszyst-
kich podmiotów us∏ugowych (54,3%). Nale˝y jednak zaznaczyç ˝e sporà ich cz´Êç
stanowià ma∏e osiedlowe sklepy ogólnospo˝ywcze. WÊród innych rodzajów us∏ug
na wyró˝nienie zas∏ugujà równie˝ te z zakresu transportu i ∏àcznoÊci (8,9%),
ochrony zdrowia i opieki spo∏ecznej (8,2%), gastronomiczne (3,3%), administracji
publicznej i ubezpieczeƒ (2,2%), obrotu nieruchomoÊciami (1,9%), poÊrednictwa
finansowego (1,5%) i edukacji (1,5%). 

W oczach mieszkaƒców teren jednostki Olechów jest atrakcyjny. Najwy˝szà
ocen´ uzyska∏a dost´pnoÊç terenów zieleni, rekreacji oceniona na 4 (w skali od
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OLECHÓW

15 min/5 km

30 min/10 km

45 min/15 km

60 min/20 km

Rys. 1
Schematyczny rozk∏ad izochron dojazdów autobusów MPK z Olechowa

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

3 Obliczenia na podstawie „Zdj´cia u˝ytkowania Olechowa” wykonanego w lipcu 2007 r. przez
studentów geografii w ramach çwiczeƒ terenowych z geografii spo∏eczno-ekonomicznej.
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1do 5), co wynika g∏ównie z faktu wyst´powania w strukturze u˝ytkowania terenu
du˝ego udzia∏u tego typu obszarów. Nieco ni˝szà ocen´ uzyska∏a dost´pnoÊç ko-
munikacyjna oraz liczba placówek handlowych (3,5). Najs∏abszà ocen´ (2) uzy-
ska∏a dost´pnoÊç do bankomatów (na obydwu osiedlach mieszkaniowych znajdu-
jà si´ tylko trzy bankomaty). Poni˝ej trójki ocenione zosta∏y równie˝ dost´pnoÊç
placówek bankowych oraz oÊwiatowych (rys. 2). 

We wspó∏czesnym Êwiecie coraz wi´ksze znaczenie w ró˝nych dziedzinach ˝y-
cia odgrywajà nowe Êrodki przekazu w tym m. in. Internet. Dost´pnoÊç jego oraz
rozpowszechnienie umiej´tnoÊci korzystania z niego wp∏ywajà na pojawienie si´
konkurencji, m. in. Internet jako nowa forma dystrybucji sta∏ si´ elementem kon-
kurencji w stosunku do tradycyjnych form Êwiadczenia ró˝nego rodzaju us∏ug. 

Z 209 przeankietowanych mieszkaƒców Olechowa wi´kszoÊç, bo 152 osoby za-
deklarowa∏y si´ jako korzystajàcy z Internetu (72,7%). Internet jest wykorzysty-
wany przez nich g∏ównie dla rozrywki (109 osób) i za∏atwianie spraw prywatnych
(108), co trzecia osoba za∏atwia tà drogà sprawy s∏u˝bowe (62) lub sp´dza w ten
sposób czas wolny (62). Zdecydowana wi´kszoÊç respondentów samodzielnie na-
uczy∏o si´ korzystaç z Internetu (61,4 %) cz´Êç osób z obs∏ugà Internetu zapozna-
li znajomi (18,2%), a tylko nieliczni nabyli takà wiedz´ w szkole (10,2%) lub
w pracy (6,8%). Na uczelni takà umiej´tnoÊç naby∏o tylko 5 osób, a na kursie spe-
cjalistycznym jedna. Prawie wszystkie osoby (90,1%) posiadajà sta∏e ∏àcza w do-
mu i tam te˝ g∏ównie korzystajà z Internetu (81%), dla pewnej grupy responden-
tów takim miejscem jest praca (11,3%). 

Osobami korzystajàcymi z Internetu sà ludzie m∏odzi przed czterdziestkà (77%)
z wykszta∏ceniem Êrednim i policealnym (44%) lub wy˝szym zawodowym i ma-
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èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie badaƒ ankietowych.

Rys. 2
Ârednia ocena Olechowa wed∏ug kategorii 
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gisterskim (36,8%), oceniajàcy swój status materialny jako Êredni (48,7%) lub do-
bry (42,8%). W zdecydowanej wi´kszoÊci sà stanu wolnego (57,9%) lub w zwiàz-
kach ma∏˝eƒskich (40,1%). 

Nadal jednak istnieje grupa osób niekorzystajàcych z Internetu, g∏ównie b´dàca
w wieku powy˝ej 40 roku ˝ycia z wykszta∏ceniem Êrednim, zasadniczym zawodo-
wym lub podstawowym. Osoby te ocenia∏y najcz´Êciej swój status materialny ja-
ko Êredni lub z∏y. Do g∏ównych przyczyn nie korzystania z Internetu zaliczyli: brak
komputera, brak potrzeby, zbyt skomplikowanà obs∏ug´, brak czasu lub pieni´dzy.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e prawie po∏owa z tych osób zamierza w najbli˝szym
roku pod∏àczyç si´ do Internetu. 

Coraz powszechniejsze staje si´ substytuowanie us∏ug Êwiadczonych drogà tra-
dycyjnà w∏aÊnie us∏ugami drogà internetowà. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e pewne
rodzaje us∏ug „internetowych” zdoby∏y ju˝ znacznà popularnoÊç wÊród odbiorców.
Najcz´Êciej Internet s∏u˝y jako êród∏o pozyskiwania informacji (85,5%), oraz jako
kana∏ przekazu informacji poprzez poczt´ elektronicznà (85,5%) i komunikatory
(75%). Coraz wi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ handel internetowy oraz us∏ugi
bankowe, z których korzysta, co drugi Internauta. Pozosta∏e rodzaje us∏ug nie zna-
laz∏y jeszcze szerokiego uznania w oczach ankietowanych, ale widaç, ˝e spektrum
us∏ug, z jakich korzystajà ju˝ mieszkaƒcy Olechowa jest du˝e (tab. 1). 
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1. pozyskiwanie informacji 130 85,5

2. korzystanie z poczty 130 85,5

3. korzystanie z komunikatorów 114 75,0

4. zakup towarów 102 67,1

5. korzystanie z us∏ug bankowych 70 46,1

6. zakup biletów na imprezy kulturalne 27 17,8

7. poszukiwanie pracy 27 17,8

8. korzystanie z us∏ug turystycznych 16 10,5

9. za∏atwianie spraw administracyjnych 14 9,2

10. dokszta∏canie (nauczanie) 10 6,6

11. korzystanie z us∏ug matrymonialnych 8 5,3

12. korzystanie z informacji i Êwiadczeƒ 6 3,9

medycznych

13. prowadzenie przedsi´biorczoÊci 6 3,9

14. inne 7 4,6

Tabela 1
Struktura us∏ug „internetowych” z których korzystajà mieszkaƒcy Olechowa

Oferowane us∏ugi
Liczba 

korzystajàcych
% respondentów

(152=100%)

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie badaƒ ankietowych.
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Z handlu drogà internetowà korzysta∏o 67,1% (102) respondentów „Internau-
tów”. Prawie wszyscy kupujàcy byli przed 50 rokiem ˝ycia, a ponad po∏owa z nich
nie przekroczy∏a trzydziestego roku ˝ycia. Zdecydowana wi´kszoÊç z nich legity-
muje si´ wykszta∏ceniem Êrednim (46) lub wy˝szym (41), a swój status material-
ny oceniajà jako Êredni (47), dobry (42) lub bardzo dobry (7). 

Co trzeci z nich kupowa∏ tylko 1-3 razy, du˝à jednak grup´ stanowi∏y osoby któ-
re dokonywa∏y takiej transakcji ponad 10 razy (28,4%). Mieszkaƒcy najcz´Êciej
kupujà drogà internetowà: odzie˝ (48), ksià˝ki (37), sprz´t RTV (36), komputery
wraz z akcesoriami (36), p∏yty CD (34), kosmetyki (30) i artyku∏y sportowe (27)
(rys. 3). 

W wyborze towarów kupowanych drogà internetowà mo˝na zauwa˝yç ró˝nice
mi´dzy kobietami i m´˝czyznami. Kobiety najcz´Êciej wybierajà odzie˝ (80% an-
kietowanych), kosmetyki (57,8%), ksià˝ki (51,1%), muzyk´ na CD (46,7%). Co
trzecia kobieta kupowa∏a równie˝ sprz´t RTV oraz komputery i akcesoria do kom-
puterów w tym przypadku jednak cz´Êciej nabywcami tego rodzaju sprz´tu sà
m´˝czyêni. Zdecydowanie wi´cej m´˝czyzn jest nabywcami gier (26,3% m´˝-
czyzn) oraz oprogramowania (21,1%) (rys. 4). 

Mimo, ˝e respondenci korzystajà z e-handlu to i tak wed∏ug ich opinii wi´kszoÊç
z nich nadal preferuje dokonywanie zakupów w tradycyjny sposób. Co trzeci an-
kietowany twierdzi, ˝e pojawienie si´ mo˝liwoÊci nabywania towarów drogà inter-
netowà spowodowa∏o ograniczenie zakupów niektórych produktów w sposób tra-
dycyjny. Nadal jednak po∏owa respondentów preferuje zakupy w tradycyjnym
sklepie, a dla co trzeciego respondenta jest oboj´tne, jakà drogà kupuje produkty.
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èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie badaƒ ankietowych.

Rys. 3
Produkty kupowane drogà internetowà
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Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e pojawia si´ ju˝ grupa osób, która preferuje zakupy
w „wirtualnym Êwiecie internetowym” (ok. 16%). 

Zdecydowana wi´kszoÊç (ok. 91%) kupujàcych przy udziale tego nowego kana-
∏u dystrybucji widzi jego znaczàce korzyÊci Êwiadczàce cz´sto o jego konkuren-
cyjnoÊci. Do najwi´kszych plusów kupowania on-line zaliczyli, m.in.: oszcz´d-
noÊç czasu (53 osoby), oszcz´dnoÊç pieni´dzy (45) oraz wi´kszy wybór towarów
(44). Ponadto dla co trzeciego z respondentów ten kana∏ dystrybucji umo˝liwia
lepszy komfort zakupów b´dàcy odbiciem ca∏odobowego dost´pu, dostawy prosto
do domu i mo˝liwoÊcià unikania t∏umów (rys. 5). 

Kupujàcy on-line w wi´kszoÊci zdecydowali si´ na takà form´ zakupów sami
z siebie (60 osób) lub pod wp∏ywem znajomych lub przyjació∏ (39). Zakupów do-
konujà tà drogà Êrednio kilka razy w miesiàcu (34), raz w miesiàcu (15) lub mniej
ni˝ raz w miesiàcu (46), wydajàc Êrednio do 100 z∏ miesi´cznie (59 osób). WÊród
ankietowanych znalaz∏o si´ równie˝ 12 osób, które zadeklarowa∏y wydatki mie-
si´czne powy˝ej 250 z∏ na zakupy produktów drogà internetowà. 

Osoby, które mimo dost´pu do Internetu jeszcze nie zdecydowa∏y si´ na zakupy
droga internetowà za najwa˝niejsze tego powody podajà: brak zaufania do sprze-
dawców on-line (31 osób), du˝e koszty przesy∏ki (20), obaw´ o w∏asne bezpie-
czeƒstwo (18), a tak˝e brak kart kredytowych (14), zbyt d∏ugi czas oczekiwania na
towar (12) lub uwa˝ajà, ˝e kupowanie w sklepie tradycyjnym jest lepsze i zabaw-
niejsze (10). 

Osoby, które obecnie nie korzystajà z us∏ug drogà internetowà w wi´kszoÊci nie
zdecydowa∏yby si´ na zakupy przez Internet (53 osoby z 57 poddanych badaniom
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èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie badaƒ ankietowych.

Rys. 4
Struktura najcz´Êciej kupowanych produktów drogà internetowà wed∏ug p∏ci respondentów
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ankietowym), wÊród powodów takiej decyzji wymieniajà g∏ównie ch´ç udania si´
do tradycyjnego sklepu (21), potrzeb´ dotkni´cia produktu, którym sà zaintereso-
wani (10) lub obawiajà si´ o bezpieczeƒstwo (7). 

Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e zakup towarów na „wirtualnym rynku”
jest coraz powszechniejszy. Konsumenci upatrujà wiele korzyÊci zwiàzanych z tà
jeszcze doÊç nowà i ciàgle si´ rozwijajàcà formà sprzeda˝y, szczególnie ekspono-
wana jest oszcz´dnoÊç pieni´dzy i czasu. Struktura towarów i us∏ug oferowanych
tà drogà przekazu, a znanych ju˝ przez respondentów jest zró˝nicowana. Z badaƒ
jednak wynika, ˝e nie wszystkie mo˝liwoÊci Internetu w sferze us∏ug sà jeszcze
znane zwyk∏ym obywatelom. W du˝ej mierze mo˝e to wynikaç z dwóch powo-
dów, po pierwsze g∏ównym êród∏em informacji sà najbli˝sze osoby (rodzina, przy-
jaciele, znajomi) lub w∏asna dociekliwoÊç poszukiwawcza, z drugiej strony ciàgle
istniejàce obawy przed czyhajàcymi niebezpieczeƒstwami. 

Mimo, ˝e wi´kszoÊç osób nie ograniczy∏a wizyt w sklepie tradycyjnym, to poja-
wia si´ ju˝ grupa tych, co preferujà zakupy drogà internetowà. Ponadto po∏owa
osób, które jeszcze nie mia∏y stycznoÊci z Internetem planuje w najbli˝szym cza-
sie staç si´ jej u˝ytkownikami – wi´c i potencjalnymi klientami sklepów interne-
towych i nabywcami us∏ug internetowych. Stopniowo to êród∏o pozyskiwania to-
warów i us∏ug staje si´ konkurencyjne dla niektórych tradycyjnych towarów
materialnych i niematerialnych. Mo˝e to w konsekwencji mieç wp∏yw na struktu-
r´ punktów us∏ugowych oraz asortyment towarów w sklepach istniejàcych w Êwie-
cie realnym. 
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èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie badaƒ ankietowych.
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Nale˝y te˝ zwróciç uwag´ na zachodzàce dynamicznie na Olechowie zmiany
w strukturze u˝ytkowania ziemi. Jest to obszar o du˝ych inwestycjach w sferze
mieszkaniowej, obecnie jest budowanych kilkanaÊcie budynków wielorodzinnych.
W pobli˝u stacji ¸ódê–Olechów w 2007 r. zosta∏a otworzona fabryka Della zatrud-
niajàca obecnie ju˝ ponad 1000 osób. W najbli˝szym czasie ma rozpoczàç si´ budo-
wa autostrady A1, która cz´Êciowo ma przebiegaç przez teren tej jednostki osiedlo-
wej. Z punktu widzenia badawczego istotne jest monitorowanie przeobra˝ania si´
us∏ug w tej cz´Êci ¸odzi pod wp∏ywem zmian w zagospodarowaniu terenu, rozwoju
internetowego rynku us∏ugowego i zmian zachowaƒ konsumenckich mieszkaƒców. 
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Summary

CONSUMER BEHAVIOR IN ONLINE BUYING OF ¸ÓDè – OLECHÓW

RESIDENTS

The main point of this article is the analysis of the consumers behavior – services
and goods buyers who are ¸ódê – Olechów residents. The analyzed area is situated
on the outskirts of the city, in a quite long distance from the city centre. The area
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is not very rich in service workshops. The question arises if people living in such
an area tend to use the Internet for purchasing both services and goods, and what
services and goods they are interested in. 

152 out of 209 questioned people claimed to use the Internet (72,7%). They use
the Internet mostly for entertainment and private issues. The survey showed 67,1%
of Internet users trade on the Internet. The latter residents mostly buy: clothes (48),
books (37), hi-tech (36), computers and computer accessories (36), CDs (34), co-
smetics and beauty products (30), sports equipment (27). 

The majority (approx. 91%) of purchasers can really notice the huge advantages
of buying on the Internet making it more beneficial than the traditional forms of
trade. Some of the advantages of on-line buying according to the respondents are
as follows: saving time (53), saving money (45), and wider choice of products
(44). What is more, for the third of those questioned, online buying makes shop-
ping more comfortable because of the following reasons: 24/7 access; avoiding
crowds; and home delivery. The research revealed that on-line shopping is beco-
ming more and more popular and about 16% prefer buying on the Internet. 
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