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Szanowni Państwo,
Wielkimi krokami zbliżają się dwa najważniejsze wydarzenia organizowane
przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. 9 listopada w Warszawie, odbędzie
się I edycja Forum Gospodarki Cyfrowej - Transformacja cyfrowa: wyzwania
i trendy, a wieczorem uroczysta Gala 5 edycji Konkursu e-Commerce Polska
awards oraz 2 edycji Konkursu Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej.
Szczegółowe informacje o tych wydarzeniach znajdziecie Państwo na łamach niniejszego Kwartalnika. Już dzisiaj gorąco Państwa na nie zapraszam!
W ostatnich miesiącach dynamicznie pracowaliśmy na wielu frontach.

Patrycja Sass-Staniszewska Przede wszystkim nasi eksperci prawni i zrzeszeni przedsiębiorcy opracoPrezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej

wali drugie wydanie “Księgi niwelowania barier legislacyjnych” utrudniających rozwój e-gospodarki. Księga zostanie w pierwszej połowie września
przekazana Mateuszowi Morawieckiemu, Wiceprezesowi Rady Ministrów i
Ministrowi Rozwoju i Finansów.

Aktywnie pracujemy na polu e-medycyny. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy umowy partnerskiej z: Polskim
Stowarzyszeniem hl7, Pharmanet oraz Polską Izbą Informatyki Medycznej. Wspólnie angażujemy się w wypracowaniem efektywnych rozwiązań, które mamy nadzieję przyspieszą proces cyfryzacji polskiej służby zdrowia.
Konsekwentnie rozwijamy Projekt Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej. Przeprowadziliśmy badanie i opracowaliśmy dokument pt. „e-Rybnik. Kierunki rozwoju
Miasta Rybnika w obszarze cyfryzacji regionalnej oraz
kompetencji cyfrowych na lata 2017 - 2019”. Dokument
został przekazany do Urzędu Miasta. Regularnie prowadzimy aktywności edukacyjne w regionach w postaci
warsztatów Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie, a także
otwartych konsultacji dla przedsiębiorców.
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NOWA RADA IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
19.06.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, w trakcie którego została wybrana nowa Rada Izby Gospodarki Elektronicznej. Kadencja nowej Rady będzie trwała od 2017 - 2020 roku.
LP

Firma

Nazwisko

Imię

Grupa tematyczna

1

Allegro Sp. z o.o.

Piech

Magdalena

Sklepy internetowe

2

Ravelo Sp. z o.o.

Bachman

Dorota

Platformy e-commerce

3

e-point S. A.

Skorupska

Justyna

Płatności online

4

Euro-net Sp. z o.o.

Bogdańska

Anna

Treści cyfrowe

5

ORBA

Baluta

Roman

IT

6

Mobile Institute

Czuchaj-Łagód

Katarzyna

Usługi społeczeństwa
informacyjnego

7

Autenti

Wójcik

Grzegorz

8

Bluerank Sp. z o.o.

Nowicki

Zbigniew

9

Decathlon

Gierszyński

Jakub

10

EIA Polska Sp. z o.o.

Poniński

Andrzej

11

Siemens Finance Sp. z o.o.

Zbierzchowski

Cezary

12

Tradedoubler Sp. z o.o.

Szymula

Łukasz

LEGISLACJA
Stanowiska, które opracowała e-Izba w 2 i 3 kwartale
2017:
•

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w ramach
konsultacji projektu dokumentu pn. Rekomendacje
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
30.06.2017

• Uwagi Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu
ustawy o ochronie danych osobowych_05_07_2017.
pdf

• Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące
poselskiego projektu ustawy o jednolitej cenie książki.
pdf

• Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące
projektu o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 12.05.17.pdf

• Stanowisko e-Izby dot. Autokorekty do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
- druk sejmowy 870

• Stanowisko e-Izby w sprawie blokowania geograficznego
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Najważniejsze wydarzenia / konsultowane projekty ustaw od początku 2017 roku:
•
•
•
•

projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele,
projekt ustawy o jednolitej cenie książki,
projekt ustawy o ochronie danych osobowych,
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną,
• projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowa Grupa Robocza ds. podatków - ze względu na
duże znaczenie dla branży gospodarki cyfrowej zmian,
które znajdują się w projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych CIT i PIT - powołaliśmy grupę
roboczą poświęconą temu zagadnieniu. Grupa zajmie
się wypracowaniem dalszego stanowiska e-Izby i bieżącym reagowaniem na rozwój procesu legislacyjnego.
Prace grupy będzie koordynowała Mec. Marta Kasztelan.

STRUKTURA LEGISLACYJNA
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E-MEDYCYNA

Polska Izba
Informatyki Medycznej

Izba Gospodarki Elektronicznej powołała w marcu br.
dedykowaną grupę roboczą ds. e-Medycyny w swoich
szeregach. Obecnie e-Izba współpracuje ze Związkiem
Pracodawców Aptecznych PharmaNET, z Polskim Stowarzyszeniem HL7, z Polską Izbą Informatyki Medycznej, z CSIOZ, z naukowcami, lekarzami oraz ekspertami
prawnymi specjalizującymi się w sektorze e-zdrowia. W
najbliższych planach jest również współpraca edukacyjna z CKP Uczelni Łazarskiego, która specjalizuje się w
aktywności edukacyjnej z zakresu e-medycyny.
13 czerwca odbyło
się 2 spotkanie grupy roboczej e-Medycyna

e-Izba podpisała partnerstwa o współpracy na rzecz cyPolish Chamber
fryzacji medycyny
z:
of Healthcare IT

PIIM
W okresie kwiecień - sierpień 2017 e-Izba opracowała:
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w ramach
konsultacji projektu dokumentu pn. „Rekomendacje
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.”

5 września odbyło
się 3 spotkanie Grupy
Podczas spotkania
omówiliśmy główne
tematy poruszone w
“Księdze Niwelowania Barier Legislacyjnych e-Izby” , a także
dyskutowaliśmy o planach badawczych e-Izby związanych z cyfryzacją medycyny w Polsce.
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Przygotowaliśmy program bloku e-medycyna na Forum Gospodarki Cyfrowej. Gościem głównym bloku
będzie Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który opowie o największych trendach w światowej
e-medycynie. Zapraszamy do rejestracji

Polska Izba
Informatyki

Polish Cham
of Healthcar

E-IZBA LOKALNIE
małopolskiego, a także przedstawiciele organizacji
biznesowych oraz szkół i uczelni wyższych z całego
województwa.

Od początku 2017 roku realizujemy Projekt Polska
Regionalna Gospodarka Cyfrowa, nad którym patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. W ramach działalności lokalnej zrealizowaliśmy kolejne projekty w
województwach śląskim, małopolskim oraz wielkopolskim i stale rozwijamy te aktywności w całej Polsce.
Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych lokalnych aktywności:

e-Izba z oddziałem w Małopolsce

Najważniejsze aktywności e-Izby w ramach Polskiej
Regionalnej Gospodarki Cyfrowej , które wydarzyły
się w okresie kwiecień - sierpień 2017:
•
Dla Urzędu Miasta Rybnik przeprowadziliśmy
badanie wśród mieszkańców miasta i na jego
podstawie opracowaliśmy dokument „e-Rybnik. Kierunki rozwoju Miasta Rybnika w obszarze cyfryzacji regionalnej oraz kompetencji
cyfrowych na lata 2017 - 2019”. Dokument został przekazany do Urzędu Miasta. W kolejnych
tygodniach będziemy realizować drugi etap
projektu poprzez organizację wydarzeń dla dedykowanych grup lokalnej społeczności, a także spotkań i dyskusji poświęconych rekomendowanym działaniom w zakresie cyfryzacji dla
Rybnika na lata 2018/2019. O szczegółach poinformujemy w kolejnym numerze kwartalnika.
•

11 maja w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie
małopolskiego oddziału e-Izby. W uroczystości, która
odbyła się w samym sercu Tarnowa, w sali Lustrzanej,
wzięli udział przedstawiciele małopolskich samorządów – Prezydenci miast, Burmistrzowie i Wójtowie
z Małopolski, przedstawiciele lokalnego biznesu z
Tarnowa, Krakowa oraz innych miast województwa

Zrealizowaliśmy:
»» Warsztaty w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie:
»» 18 maja w Rybniku - Dziękujemy ekspertom
e-Izby z: SMSAPI - Andrzejowi Ogonowskiemu i Piotrowi Zizu, z SaveCart - Łukaszowi
Ścisłowi oraz z ArtGroup - Tomaszowi Wieczorkowi, którzy podzielili się praktyczną
wiedzą z przedsiębiorcami uczestniczącymi w warsztatach. Prezydent Rybnika Piotr
Kuczera objął warsztaty patronatem. Partnerami wydarzenia byli Przelewy24 oraz
Miasto Rybnik.

»» 20 czerwca w Poznaniu
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegenIZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
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tom oraz partnerom Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie, która odbyła się w Poznaniu, w ramach projektu Polska Regionalna Gospodarka
Cyfrowa #PRGC. W programie wystąpienia ekspertów z: Przelewy24 , Optimise, Spozycjonowani.pl Partnerami wydarzenia byli Przelewy24
oraz Spozycjonowani.pl

sieci. Dziękujemy Panu Marcinowi Krupie,
Prezydentowi Katowic za patronat nad
konferencją, a także partnerom SMSAPI i
#3SDataCenter za wsparcie eventu! Ogromne podziękowania kierujemy również do
prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za
patronat nad wydarzeniem oraz do pra-
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»»

31 lipca - 2 sierpnia Letnią Szkołę Gospodarki Cyfrowej Lokalnie w Tarnowie - bezpłatne
3-dniowe warsztaty dla przedsiębiorców z
Małopolski. Dziękujemy ekspertom e-Izby
za merytoryczny wkład w warsztaty, a także
za wsparcie głównym partnerom wydarzenia: Urzędowi Miasta Tarnów oraz #3SDataCenter.

»»

25 maja w Katowicach - #PRCG Konferencja dla lokalnego biznesu - Twoja firma w
Internecie. Konferencja była poświęcona
praktycznym narzędziom i usługom internetowym, dzięki którym przedsiębiorcy
skutecznie mogą rozwijać swoje firmy w

cowników Uniwersytetu za udział, zaangażowanie i wsparcie!
Harmonogram wydarzeń lokalnych e-Izby:

EDUKACJA BRANŻY I KONSUMENTA
RAPORT: Portfel Polaka

Poradnik “e-Marketing: email marketing”

W lipcu 2017 opublikowaliśmy po raz kolejny raport
poświęcony e-finansom. Jak wynika z raportu “Portfel Polaka” korzystanie z usług bankowych deklaruje
80 proc. internautów, przy czym z klasycznego kanału zarządzania kontem bankowym, czyli wizyt w
placówkach, korzysta zaledwie 28% badanych. Na
popularności zyskują serwisy internetowe banków
(36 proc.) i serwisy mobilne (36 proc.).

Stale rozszerzamy własną bazę wiedzy cyfrowej
otwartą dla wszystkich zainteresowanych, którą zasilamy m.in. raportami i poradnikami. Najnowsze
opracowanie ekspertów e-Izby dotyczy kluczowych
aspektów związanych z e-marketingiem w e-commerce. W planach e-Izba ma kolejne części poradnika m.in. z zakresu performance marketingu.

GRUPY MERYTORYCZNE
Spotkania Grup Merytorycznych to okazja do nawiązania bliższego kontaktu z członkami i partnerami e-Izby.
W sprofilowanych grupach poruszamy najbardziej aktualne tematy, szukamy rozwiązań na zgłaszane problemy, współpracujemy nad rozwojowymi projektami, tworząc między innymi poradniki, badania i raporty.
Twoja firma również może mieć realny wpływ na rozwój cyfrowej bazy wiedzy. Zapraszamy do uczestnictwa
w Grupach Merytorycznych.
SZEFOWIE GRUP MERYTORYCZNYCH:

e-Legislacja
mec. Witold Chomiczewski
Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

e-Usługi
Roman Baluta
CEO ORBA
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e-Badania
Katarzyna Czuchaj Łagód
Mobile Institute

e-Płatności
Sławomir Cieśliński
Medien Service

Edukacja i Promocja
Zbigniew Nowicki
Bluerank Sp. z o.o.

Fotorelacje ze spotkań grup, które odbyły się w ostatnim czasie

Podsumowanie spotkań Grup Merytorycznych w
lipcu i sierpniu 2017:
•
•
•
•

e-Usługi
e-Badania
e-Płatności
Edukacja i Promocja

Harmonogram spotkań Grup Merytorycznych w 2017
roku
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SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ
Harmonogram szkoleń w 2017 r.:

12

Ostatnie w tym roku warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej
odbędą się w Ministerstwie Rozwoju 25 września w godzinach 10:00-16:00. Będą poświęcone Transformacji cyfrowej.
Zajęcia pt. “Jak wejść z biznesem w świat online- strategiczne podejście” poprowadzi Justyna Skorupska, e-Point, natomiast Roman Baluta, CEO firmy ORBA opowie o Biznesplanie i wskaże na co zwrócić uwagę w transformacji cyfrowej.
Blok anglojęzyczny Business English for e-commerce przeprowadzi Eklektika – Language Means Business

dziernika o g. 09:00 w Ministerstwie Rozwoju. Do egzaminu
będą podchodzić Uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej
80% frekwencji.
Współpraca z uczelniami wyższymi.
w czerwcu e-Izba podjęła współpracę z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Katowicach i objęła patronatem kierunek
studiów podyplomowych: Handel transgraniczny w kanale
e-commerce.

Egzamin szkoły Gospodarki Cyfrowej odbędzie się 9 paź-

WYDARZENIA, KONFERENCJE I NETWORKING
e-Izba organizuje, patronuje i wspiera kilkadziesiąt branżowych inicjatyw rocznie. Chcemy zwrócić
szczególną uwagę na kilka z nich:

Dziękujemy Partnerom wydarzenia:
PARTNERZY GŁÓWNI

9 LISTOPADA odbędą się największe wydarzenia
organizowane przez e-Izbę:
FORUM GOSPODARKI CYFROWEJ - Transformacja
cyfrowa: wyzwania trendy. 9 listopada 2017 roku w
kinie Praha w Warszawie spotkają się międzynarodowi eksperci, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji, samorządów oraz polskich placówek medycznych
i szpitali, dzięki którym Forum stanie się miejscem
wymiany informacji z zakresu wyzwań globalnej gospodarki cyfrowej oraz międzynarodowych trendów.
Program Forum został podzielony na dwa bloki tematyczne: BLOK I - e-commerce - wyzwania i trendy. Blok II - e-medycyna - cyfryzacja w instytucjach
medycznych. Forum Gospodarki Cyfrowej będzie
wypełnione debatami, prezentacjami i wystąpieniami ekspertów z Polski oraz z zagranicy.Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc, zapraszamy do rejestracji
już dziś.

Forum będzie zwieńczone wieczorną galą, prestiżowego i znanego w branży, konkursu e-Commerce
Polska awards 2017 oraz Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej. W tym roku wybierzemy Osobowość
Polskiej Gospodarki Cyfrowej zarówno centralnie jak
i lokalnie w regionach, w których e-Izba ma swoje
biura.
Zarówno Forum jak i wieczorna Gala będą okazją
do rozmów biznesowych, nieformalnych spotkań i
owocnego networkingu. Gala Konkursów odbędzie
się w Warszawie.

PARTNER BLOKU

Zapraszamy Państwa do wsparcia partnerskiego
Forum Gospodarki Cyfrowej oraz Gali Konkursu
e-Commerce Polska awards.

9 listopada to ważna data dla Wszystkich, którzy działają w gospodarce cyfrowej a zwłaszcza dla członków
i partnerów e-Izby. Na tych wydarzeniach musimy
się spotkać.
Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej mamy preferencyjne ceny wejściówek:
•

Forum Gospodarki Cyfrowej:
rejestracja www.forumgc.pl
• Gala e-Commerce Polska awards oraz Osobowości
Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej:
rejestracja www.ecpawards.pl

Do zobaczenia 9 listopada na wydarzeniach Izby Gospodarki Elektronicznej!
IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
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www.eizba.pl
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WYWIAD WYDANIA
Norbert Kręcicki

Dyrektor Marketingu, UPS Polska

Kreuje strategię marki UPS w Polsce. Poszukuje nowych szans biznesowych; zajmuje się badaniem
rynku, nadzoruje właściwe pozycjonowanie i komunikację marki
UPS. Doświadczenie zdobyte w
dziale finansów okazało się nieocenionym w przygotowaniu
strategii cenowych oraz ocenie
rentowności projektów. Współpracując z europejską centralą
firmy w Brukseli, decyduje o nowych rozwiązaniach i produktach
wprowadzanych na rynek polski.
Reprezentuje firmę UPS na kongresach logistycznych oraz spotkaniach branżowych.
Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Informatyczne systemy zarządzania.
E-COMMERCE to jeden z wiodących obszarów w
programie Forum Gospodarki Cyfrowej, którego
UPS jest Partnerem Głównym – jakie wyzwania i
trendy w e-commerce są dla Państwa kluczowe w
perspektywie najbliższych lat?
Ecommerce Europe szacuje, że udział gospodarki internetowej w europejskim PKB wynosi 2,2%, zaś do
2020 roku ma wzrosnąć trzykrotnie. Możemy się spodziewać, że rynek e-commerce będzie wciąż ulegał
zmianom i jeszcze nie raz nas zaskoczy. Nie ma łatwego sposobu na sukces na tym rynku – należy stale być
czujnym i reagować na ewaluujące potrzeby klientów
tego sektora. Jedno jest pewne – logistyka zawsze będzie stanowić kluczowy element i warto udoskonalać
ją korzystając z najlepszych dostępnych rozwiązań
przy współpracy ze sprawdzonymi partnerami.
E-Logistyka ma ogromny wpływ na tzw. customer
experience, czego oczekuje dzisiejszy klient i jakich
rozwiązań możemy spodziewać się w najbliższym
czasie w logistyce?
W świecie łatwego i stałego dostępu do sieci internetowej oraz szaleńczego tempa zmian technologicznych, zarówno dla konsumentów, jak i detalistów,
narodził się „elastyczny klient”. Zmienia on kanały i
urządzenia tak, aby jak najlepiej dopasować je do
swoich potrzeb podczas zakupu produktów. Informacje i kontrola są najważniejsze, a przez to niezbędne

dla sprzedawców, aby zaoferować niemal doskonałe
usługi w każdym dostępnym kanale i na każdym urządzeniu. Aby dowiedzieć się o tym, co napędza kupujących online UPS przygotował wraz z comScore raport
UPS Pulse of the Online Shopper ™, który sprawdził co
wpływa na konsumenta w trakcie procesu zakupów.
Europejscy konsumenci nadal chętniej wybierają
kanały internetowe. Wygoda stanowi najważniejszy
element schematu związanego zarówno z zakupami
internetowymi, jak również dokonywanymi bezpośrednio w sklepie. Niezależnie od tego, w jaki sposób
konsumenci dokonają zakupów, oczekują oni ogromnego doświadczenia i znakomitej jakości obsługi. Z
myślą o spełnieniu tych oczekiwań, UPS przygotował
dla swoich klientów rozwiązania, które mają ułatwić
im życie: usługę UPS My Choice® oraz sieć alternatywnych punktów odbioru i nadania UPS Access Point™,
które są rozlokowane w całej Europie. Poszczególne
punkty UPS Access Point znajdują się w dogodnych
miejscach, np. sklepach, kawiarniach, dzięki czemu
zarówno dostarczenie, jak i odbiór paczki jest niezwykle prosty. Połączenie tych dwóch usług umożliwia
konsumentom dopasować czas dostawy lub odbioru
do swojego planu dnia.
Na co przedsiębiorcy związani z e-commerce powinni zwrócić uwagę w związku z wyborem partnera logistycznego?
Firmy i przedsiębiorstwa, również te z sektora e-commerce, mają wiele możliwości wyboru, w zakresie
partnera logistycznego. Ale jak już udowodniliśmy logistyka jest czymś więcej niż tylko przemieszczaniem
towarów z punktu A do B. Inni z naszej branży starają
się zbudować to, co UPS już posiada: zintegrowaną
globalną sieć transportu, najnowocześniejszą platformę technologiczną oraz doświadczonych i profesjonalnych pracowników. W miarę wzrostu handlu rośnie
również znaczenie łańcucha dostaw jako źródła wartości i przewagi konkurencyjnej. Chociaż znaczenie
łańcucha dostaw było wcześniej traktowane jako niestrategiczne źródło kosztów, to ten sposób myślenia
został zastąpiony w ostatniej dekadzie dzięki dojściu
do prostego wniosku – dobrze zarządzany łańcuch
dostaw zapewnia większe możliwości w rywalizacji o
pozyskanie klientów.
Wiele mówi się o konieczności rozwoju handlu transgranicznego, który w Polsce wciąż jest na niskim
poziomie. Jak aspekty związane z logistyką mogą
wesprzeć przedsiębiorców i zachęcić do ekspansji
międzynarodowej?
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Oczywiście e-commerce jest jednym z kluczowych
obszarów rynku logistycznego, co potwierdzają
wszystkie liczby. Nie bez znaczenia jest też rosnący
polski eksport. Polskie firmy intensywnie dziś poszukają możliwości rozwoju biznesu za granicą. Odbiorcy
końcowi na naszym kontynencie coraz chętniej kupują produkty polskich firm. To bardzo pozytywne zjawisko, które odzwierciedlają nasze wyniki. UPS mocno
wspiera ten trend. W ubiegłym roku odnotowaliśmy
w Polsce prawie 30-porc. wzrost liczby paczek wysyłanych za granicę. UPS posiada szerokie portfolio usług,
w tym obsługę celną.
Czy w związku ze zmieniającym się rynkiem operatorzy logistyczni są zmuszeni do inwestycji?
Firma UPS inwestuje znaczne środki w rozwój swo-

jej sieci. Aktualnie zrealizowaliśmy 1/3 naszego planu zakładającego inwestycję 2 miliardów dolarów w
infrastrukturę europejską do 2019 roku. Polska jest
kluczowym rynkiem dla UPS, w związku z czym także tutaj realizowanych jest wiele inwestycji. We wrześniu 2015 roku UPS otworzył sortownię w Strykowie
o wartości 20 milionów dolarów oraz nowe centrum
GBS (Global Business Centre) w Łodzi. W listopadzie
2016 roku, UPS ogłosił rozszerzenie usług ekspresowych na obszarze 25 000 kodów pocztowych w Polsce, co zapewnia dostawy wcześniejsze nawet o 4
godziny. . Wiosną tego roku, w związku z rosnącymi
potrzebami polskich eksporterów, zwiększyliśmy także powierzchnię cargo na trasie Pyrzowice – Kolonia.
Najnowszą inwestycją firmy jest otwarte w maju 2017
roku nowoczesne centrum w Mysłowicach.

WYWIAD WYDANIA
Rafał Sobiczewski

Business Development Director,
Performics

W branży digital marketingu
od ponad 9 lat Pierwsze kroki w
świecie internetu stawiał w firmie badawczej Gemius, w której odpowiadał za współpracę z
domami mediowymi i agencjami reklamowymi. Nadzorował
również pracę działu wsparcia
technicznego. Następnie stał się
odpowiedzialny za rozwój biznesu i produktów w obszarze
business development. W 2013
dołączył do Publicis Media w ramach struktury Performics, jako Technology Development Director,
a następnie stał się odpowiedzialny za całość działań Performics jako
Head of Performics (w ramach Zenith). Po reorganizacji struktur stał się
Business Development Directorem odpowiedzialnym za rozwój biznesu, oferty produktowej oraz za budowanie wizerunku Performics na
rynku Polskim.
E-COMMERCE to jeden z wiodących obszarów w
programie Forum Gospodarki Cyfrowej, którego
PERFORMICS jest Partnerem Głównym – jakie wyzwania i trendy w e-commerce są dla Państwa kluczowe w perspektywie najbliższych lat?
Na wstępie musimy pamiętać, iż mamy do czynienia z
bardzo dynamiczną częścią rynku. Zatem perspektywa kilku lat wydaj się, jak lata świetlne. Skupiłbym się
raczej na najbliższym roku, dwóch. Dla nas kluczowe
będą dwa obszary – rozwój technologiczny oraz inte-
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gracja działań e-commerce z pozostałymi obszaramiPierwszy jest wyzwaniem, który jest obecnie kluczowym trendem. Zależy nam na mądrym tworzeniu, jak
i adaptowaniu powstających technologii i rozwiązań.
Jesteśmy orędownikami nowych technologii, jednak
należy podchodzić do nich z dystansem – szczególnie
gdy obiecują „złote góry”. W naszym przekonaniu powinna to być ewolucja, a nie rewolucja. Zmiany technologiczne będą przede wszystkim służyły lepszemu
i bardziej efektywnemu budowaniu biznesu, a nie sobie samym.
Drugi filar to słowo klucz – integracja. Również wyraźny trend, będący wyzwaniem. Naszym celem jest
dostarczanie naszym Klientom wymiernych korzyści
biznesowych, dzięki właściwemu zapleczu kompetencyjnemu. Mówimy tu o integracji na każdym z
możliwych wymiarów – mediowym, procesowym,
bazodanowym etc. Celem nadrzędnym jest budowanie biznesu, a środkami – zintegrowane procesy po
stronie Performics.
Model performance zmienił sposób myślenia o
działaniach marketingowych. Jak performance
marketing może wesprzeć w działaniach sprzedażowych sklep internetowy?
Najważniejszą zmianą jest niejako wzięcie w całości
lub w części – w zależności od przyjętego modelu
rozliczeń odpowiedzialności za sprzedażowe efekty
działań marketingowych. Nie mylmy jednak odpowiedzialności od realnego wpływu na wyniki sprzedażowe. Działania performance marketing są naturalnym wyborem dla sklepu internetowego, aby móc w
efektywny sposób rozwijać swoją działalność. Z uwa-

gi na efektywnościowy charakter rozliczeń na sukcesie sklepu zależy dostawcy rozwiązań performance
marketingowych.
Na co przedsiębiorcy związani z e-commerce powinni zwrócić uwagę w działaniach z zakresu performance marketingu? Co dziś jest szczególnie
atrakcyjne i skuteczne dla e-commerce w tym obszarze?
Atrakcyjnym obszarem są rozwiązania zakresu automatyzacji procesów odpowiadających za kontakt z
Klientami (marketing automation). W teorii bardzo
dużo się o tym mówi, natomiast w pogoni za akwizycją nowych klientów zapomina się o „dbaniu” o
własną bazę, gdyż wciąż pokutuje myślenie, iż jest to
czasochłonne i kosztowne – co w wielu przypadkach
okazuje się nieprawdą. Nawet mały sklep powinien
od początku być gotowy na wprowadzenie rozwiązań analitycznych. Od pewnego momentu rozwój bez
nich jest po prostu – niemożliwy.

Zabieganie o względy klienta przeniosło się dziś do
sieci. Wiemy, że polski e-commerce może w 2017
roku osiągnąć wartość 40 miliardów złotych. Jak
performance marketing może pomóc wykorzystać
ten potencjał e-sklepom? Jakich nowych rozwiązań
możemy się spodziewać w najbliższych latach?
Ja bym pokusił się o odwrócenie tego pytania – w
jaki sposób rosnący segement e-commerce rozwinie
rozwiązania oferowane w ramach performance marketingu. W moim przekonaniu to de facto potrzeby i
wymagania stawiane przez rynek e-commerce napędzają rozwój performance marketingu. W tym miejscu odwołałbym się do odpowiedzi na pierwsze pytanie – rozwój technologii i integracja. W pierwszym
przypadku to często moda, zauroczenie pewnymi
rozwiązaniami, które tak jak szybko się pojawiły, analogicznie znikają. Zatem kluczowe jest właściwa ocena ich przydatności i efektywności. Zapewne będą to
rozwiązania z zakresu łączenia online i offline, automatyzacji procesów, predykcji zachowań jak i zakupów samych konsumentów.

POLSKO HISZPAŃSKI WIECZÓR CYFROWY
29 sierpnia w Warszawie, e-Izba wraz z Ambasadą
Hiszpanii zorganizowała Polsko-Hiszpański Wieczór
Cyfrowy. Spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy na temat rynku hiszpańskiego oraz zapoznania
się z hiszpańskim rynkiem e-commerce. Wieczór był
inspiracją do wymiany know-how z zakresu cyfryzacji regionów oraz ważnym elementem pobudzania

transgranicznej wymiany handlowej. W najbliższym
czasie planujemy zorganizować kolejne wieczory cyfrowe dedykowane najciekawszym rynkom e-commerce.
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E-IZBA MIĘDZYNARODOWO / ECOMMERCE EUROPE
e-Izba partnerem 14 edycji E-Commerce Conference w
Wyszehradzie

W dniach 7 -8 czerwca w Wyszehradzie odbyła się 14
edycja konferencji poświęconej branży e-commerce.
e-Izba była partnerem wydarzenia.

E-Commerce Europe - stanowisko w sprawie międzynarodowych doręczeń paczek

Ustandaryzowanie przesyłu paczek na arenie międzynarodowej to pożądany kierunek zmian regulacji,
który przyczyniłby się do rozwoju cross border, dając
szansę wielu firmom na sprzedaż transgraniczną.

Ecommerce continues to prosper in Europe, but markets
grow at different speeds
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W ramach współpracy - Patrycja Sass - Staniszewska,
Prezes e-Izby, wzięła udział w sesji otwierającej konferencję, a Justyna Skorupska, Członek Rady e-Izby
wygłosiła prelekcję o perspektywach polskiego rynku
e-commerce.

GLOBAL Ecommerce Summit w BARCELONIE

e-Izba wzięła udział w kolejnej edycji Global Ecommerce Summit, które organizuje Ecommerce Europe.
Podczas szczytu odbyło się spotkanie Board of Directors Ecommerce Europe, w którym udział wzięła Justyna Skorupska. Podczas spotkania omówiono kluczowe obszary, które monitoruje Ecommerce Europe.

E-IZBA W MEDIACH 2017
Izba Gospodarki Elektronicznej jest opiniotwórczym głosem branży. Reprezentanci e-Izby także spośród firm
zrzeszonych regularnie pojawiają się w mediach, codziennie też publikowane są materiały - których e-Izba jest
źródłem lub komentatorem.
W okresie kwiecień - sierpień wygenerowaliśmy PONAD 600 publikacji w mediach. Główne tematy, w jakich
cytowana była e-Izba w mediach to:
•
•
•
•
•
•

zakaz handlu w niedziele z perspektywy e-commerce
wyniki raportu “Portfel Polaka”
wyniki raportu “Płatności cyfrowe”
nowe firmy członkowskie
otwarcie biura w Małopolsce
lokalne działania e-Izby w ramach projektu Polska Re-

•
•
•
•

gionalna Gospodarka Cyfrowa
handel transgraniczny
zaangażowanie e-Izby w rozwój e-medycyny
Forum Gospodarki Cyfrowej
konkurs e-Commerce Polska awards 2017

BIBLIOTEKA E-IZBY - POLECAMY PUBLIKACJE EKSPERTÓW
FIRM ZRZESZONYCH:
Działalność na nowych rynkach – jak efektywnie
wysyłać za granicę? Ebook od Globkurier.pl.

– pod patronatem e-Izby.
Prosty sposób na zwiększenie ruchu na stronie
– raport GS1
Akademia Criteo: Retargeting – wskazówki i rady

7 grzechów głównych sprzedawców B2B w e-commerce
Marcin Strawczyński i Cezary Zbierzchowski z Siemens Finance

Kim jest mityczny influencer
Mateusz Krogulec, Managing Director w Szeri Szeri
(grupa AdNext), Bartłomiej Sibiga, CEO DDOB (grupa
AdNext)
Twój e-commerce o zasięgu zagranicznym? Dlaczego nie.
Klaudia Mądry – Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju relacji z klientem w firmie GlobKurier.pl.

Raport GetResponse „Skuteczność email marketingu i marketing automation 2017”
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FENOMEN ZAKUPÓW W INTERNECIE
Ekspansja smartfonów zdaje się być nie do powstrzymania. Wg szacunków GSM Association, do roku 2020 będzie ich na całym świecie 5,7 miliarda, czyli o 1,9 miliarda więcej w porównaniu z końcem 2016 r.
Badania Visa wskazują, że w ciągu dosłownie paru lat liczba Europejczyków dokonujących zakupów w internecie za pomocą urządzeń mobilnych wzrosła trzykrotnie.

Małgorzata Ciszecka

Dlatego właśnie modernizujemy Verified by Visa – globalne rozwiązanie
autoryzacyjne, stworzone z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa zakupów w sieci.

Verified by Visa 1.0 zaprojektowano pod kątem tradycyjnych przeglądaSenior Manager, Regional Product rek, a nie środowiska mobilnego, ponieważ w 1999 r., gdy stworzyliśmy
& Market Development (CEE), Visa pierwszą wersję protokołu 3-D Secure, zakupów w internecie można
było dokonywać wyłącznie za pomocą komputerów osobistych. Następnie dokonaliśmy optymalizacji Verified by Visa 2.0 dla każdego typu
urządzenia – mobilnego, komputera PC czy nawet telewizji cyfrowej –
również pod kątem płatności w aplikacjach, ułatwiając konsumentom i
sprzedawcom przechodzenie z jednego kanału lub urządzenia na inne.
Obecnie modernizujemy Verified by Visa w celu dalszej poprawy doświadczenia zakupowego klienta i możliwości zapobiegania transakcjom nieuprawnionym na urządzeniach mobilnych.
Jako Visa jesteśmy wielkimi zwolennikami tego, co nazywamy „podejściem opartym na szacowaniu ryzyka” do
autoryzacji transakcji konsumenckich w internecie. Zwiększona wymiana danych w ramach Verified by Visa 2.0
pomoże w tym podejściu. Zasadniczo chodzi o lepsze poznanie rzeczywistych klientów po to, by skuteczniej
zarządzać ryzykiem. W ten sposób umożliwiamy klientom dokonywanie, a detalistom akceptowanie większej
liczby zakupów, minimalizując zarazem liczbę uprawnionych transakcji, które są odrzucane.
Verified by Visa 2.0 pomaga też bankom i instytucjom finansowym w dostosowaniu się do wymogów dyrektywy PSD2. Nowa i ulepszona wersja Verified by Visa daje zysk po trzykroć = pomaga poprawić doświadczenie
klienta, zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić zgodność z regulacjami. To potrójna wygrana: dla konsumentów, detalistów i wydawców kart.
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LISTA FIRM ZRZESZONYCH
IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
3 SERVICES FACTORY S.A.
Adam Misa
Adelaida Grygieńć S.J.
Adtank Sp. z o.o.
ADVICERO TAX Sp. z o.o.
Agencja Reklamowa Art. Group Sp. z
o.o.
AJ Produkty Sp. z o.o.
Akademia Leona Koźmińskiego
al.to Sp. z o.o.
ALE GROSZ Sp. z o.o.
Ambasada Izraela Departament Handlowy
Audio Marketing Sp. zo.o
Autenti Sp. z o.o.
Awin Sp.zo.o
BDSKLEP.PL Sp. z o.o.
Beyond.pl Sp. z o.o.
Bluerank Sp. z o.o.
Bold Brand Commerce Sp. z o.o.
Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Radcowie Prawni
Cloudpack Sp. z o.o.
Codemedia S.A.
Colderro Ewa Zimna
ComVision Sp. z o.o.
Conrad Electronic Sp. z o.o.
„ConTrust Communication
Renata Syperek-Komar”
Creativestyle Polska Sp. z o.o.
CRIF Services Sp. z o.o.
Criteo GmbH
Currency One S.A.
DAZUMI Sp. z o.o.
Decathlon
DENTSU AEGIS NETWORK POLSKA Sp.
z o.o.
DialCom24 Sp. z o.o.
DLA Piper Wiater
dodrukarki.pl sp. z o.o.
Dotpay S.A.
Duet Development Sp. z o.o.
ECOMMADVICE Advive Sonisława Piskorska
EIA Polska Sp. z o.o.
Eklektika Sp. z o.o.
Ekskluzywna.pl Michał Sampolski
Emarsys eMarketing AGA
Empik S.A
e-muzyka S.A. - członek z Grupy Empik
EPAKA.PL Sp. z o.o.
E-POINT S.A.
Estoremedia Sp. z o.o.
Euro-Net Sp. z o.o.

Evigo.com Sp. z o.o. S.K.
Evolution P. BIALIC I M. PADJAS S.J.
Exponea s.r.o.
F.P.U.H. Sedia Janiczek Zbigniew
Fashion House Services Sp. z o.o.
Fast White Cat S.A.
FIEGE Sp. z o.o.
Fiero Group Sp. z o.o. S.K. marka Q-Solutions Studio
Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr
Grochowski
First Data Polska S. A.
FISHSKATEBOARDS Sp. z o.o.
Fly.pl
FreshMail Sp. z o.o.
Frosmo Sp. z o.o.
Fundacja GS1 Polska
Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej
Gandalf Sp. z o.o. - członek z grupy Empik
GETRESPONSE Sp. z o.o.
Gomobi.pl Łukasz Kłosowski
GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź
GRAVITEC POLSKA SP. Z O.O.
Grupa Allegro Sp. z o.o.
Grupa Furgonetka Sp. z o.o. - CZŁONEK
FURGONETKA.pl
Grupa Furgonetka Sp. z o.o. - CZŁONEK
SPINACZ.pl
Grupa OLX Sp. zo.o.
GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.
gry-online.pl - członek z Grupy Empik
Honki Sp. z o.o.
Hostersi Sp. z o.o.
Ideacto Sp. z o.o.
Info Technologies Sp. z o.o.
INIS Sp. z o.o. - członek z grupy SARE
S.A.
InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
Internet Mall Polska Sp. z o.o.
JARSA Sp. z o.o.
Jerzy Gadowicz
Joanna Stopyra
Kancelaria Radcy Prawnego Marita
Ambrozik
KKVLAB Jacek Popko
Kornel Dulęba SEM Usługi Marketingowe
Krajowy Integrator Płatności S.A.
Kwanko Sp. z o.o.
Legal Networks Sp. z o.o. dawniej Pronike

LIZARD MEDIA S.J. P. Biliński M. Wieczorek
Loando S.C. Suwik, Zastrzeżyński
Lokalne Ogniwo Sp. z o.o.
LOOPA.EU ANNA HAŃĆ-ORACZ
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców
Prawnych S.K.
Łukasz Sypek REDHAND
Marcin Sobkowicz
Marek Wiński Kancelaria Radcy Prawnego (stare:Hasik, Wiński i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych Spółka
partnerska)
MARIUSZWESOLOWSKI.PL Wesołowski
Meblobranie.pl Sp. z o.o.
Medien Service S. Cieśliński
„MELISSA Sp. z o.o. „
Merlin
MG Concept Sp. z o.o.
Michał Meller Dotmarketing
Microbe Sp. z o.o.
Mobile Institute
MrTarget Sp. z o.o. - członek z grupy
SARE S.A.
MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno
MyMLS.com Sp. z o.o.
Nexus Jarosław Gaładyk
NoNoobs.pl S.A.
Oktawave Sp. z o.o.
Optimise Media Poland Sp. z o.o.
Optivo GmbH / Sp. z o.o. Oddział w
Polsce
ORBA Sp. z o.o.
Orbis Software Polska
Oro Poland Sp. z o.o.
PayU S.A.
PESTKA Agnieszka Smoczyńska
POL-POŻ S. J.
Polska Platforma Kredytowa S.A.
Porębski i WspólnicyS.K.
PostNord Fulfilment Sp. zo.o.
Profeina Magdalena Górak
Project Sharing Sp. z o.o.
Ravelo Sp. z o.o.
Revenue Group Sp. z o.o.
Rzetelna Grupa Sp. z o.o.
SAP Polska Sp. z o.o.
SARE S.A.
SaveCart Sp. z o.o.
Sephora Polska Sp. z o.o.
Simens Finance Sp. z o.o.
Skąpiec.pl Sp. z o.o.
Skorupscy Group
Sortmund Joanna Pieniążek-Basta
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Sosyo Plus Bilg. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.S.
Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego Sp. P.
Splio Polska Sp. z o.o.
SPOOK AB
Spozycjonowani.pl Robert Duda
Square Data S.A.
Starcom Sp. z o.o.
STARTEND Marcin Szreter
STS elektro Sp. z o.o.
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria
Prawna
TeleTarget Sp. z o.o. - członek z grupy

SARE S.A.
TIM Spółka Akcyjna
Tosend Sp. z o.o.
TOYS „R” US Poland Sp. z o.o.
Trade Doubler Sp. z o.o.
Trade Tracker Poland Sp. z o.o
Trusted Shops GmbH
TUPOLSKA Sp. z o.o.
UBER
UCANDO Sp. z o.o.
Value Media Sp. z o.o.
Ve Interactive Poland Sp. z o.o.
Vecto Sp. z o.o.
Vindicat

Virtua Sp. z o.o.
Virtualo Sp. z o.o. - członek z Grupy
Empik
VISCIOLAFASHION
VROINVEST.com Oliver Wrona
Way2Send Sp. z o.o.
Wearco Sp. z o.o.
WONGA.PL Sp. z o.o.
X-PRESS Couriers Sp. z o.o.
Yintaro Sp. z o.o.
Zalando SE
Zouner Legal S.K.

DZIAŁASZ NA RYNKU GOSPODARKI CYFROWEJ?

DOŁĄCZ DO IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ I RAZEM Z NAMI WSPIERAJ
ROZWÓJ SILNEJ E-GOSPODARKI!
Wybrane korzyści dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej:

• dostęp oraz współtworzenie raportów podejmujących kluczowe tematy dla cyfrowego biznesu
• owocny networking na licznych wydarzeniach or-

• silne wsparcie branżowe i wspólne działanie na
rzecz usunięcia barier prawnych utrudniających
rozwój gospodarki cyfrowej
• obecność na rynkach lokalnych
• promocja firmy poprzez szereg aktywności we-

ganizowanych przez e-Izbę na terenie całej Polski
• dostęp do ekspertów z europejskiego rynku cyfrowego
• zniżki na kongresy i konferencje, których e-Izba jest
partnerem

wnętrznych e-Izby
• eksperckie pozycjonowanie m.in. poprzez publikacje oraz wystąpienia na branżowych konferencjach

tronicznej.

• bezpłatny udział w Szkole Gospodarki Cyfrowej

Poznaj nas i dowiedz się, co zyskasz jako firma zrzeszo-

• możliwość edukacji oraz prowadzenia zajęć na

na w e-Izbie:

uczelniach wyższych, z którymi współpracujemy
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Zapraszamy do członkostwa w Izbie Gospodarki Elek-

Dziękujemy
za zainteresowanie kwartalnikiem.

Kontakt
IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
ul. Pańska 96 lok. 83
00-837 Warszawa
www.eizba.pl
biuro@eizba.pl

Oddział Śląsk:
ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik
Oddział Małopolska:
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Filia Tarnów:
DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów
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23

