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Szanowni Państwo, 

Rok 2018 to rok dalszego intensywnego rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej. To czas aktywny dla e-commerce, dla całej e-gospodarki, 
a co za tym idzie dla Izby Gospodarki Elektronicznej, która aktywnie działa na rzecz niwelowania barier rozwoju sektora cyfrowego w 
Polsce, edukacji branży oraz konsumenta, a także efektywnie reprezentuje wspólne interesy w dialogu z instytucjami polskiej 
administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Miniony rok to czas wielu sukcesów legislacyjnych w branży e-commerce.
 
 Dzięki działaniom Izby Gospodarki Elektronicznej zakaz handlu w niedziele 
 nie objął handlu elektronicznego. 

 Uruchomiliśmy platformę mediacyjną do pozasądowego 
 rozwiązywania sporów www.mediacjeeizby.pl, nawiązaliśmy bliskie 
 relacje z przedstawicielami ministerstw. 

 Sukcesem w działaniach networkingowych było uruchomienie nowego 
 projektu e-Izby: Performance Day CEE oraz konkursu Performance
  Marketing Diamonds CEE, w trakcie którego nagrodziliśmy najlepsze   
 kampanie performance'owe

 W tym roku kontynuowaliśmy regionalnie projekty takie jak Polska 
 Regionalna Gospodarka Cyfrowa: na Śląsku, w Poznaniu, Krakowie oraz 
 Gdańsku. 

 Szkoliliśmy w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej, z przepisów 
 dotyczących RODO w pięciu miastach w Polsce. 

 Wreszcie w połowie roku uruchomiliśmy nasz własny portal medialny 
 www.komerso.pl. Byliśmy obecni m.in. w takich mediach jak 
 Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Home & Market, 
 Marketing w Praktyce czy Gazeta Finansowa oraz online m.in. 
 na portalach Interia.pl, INN Poland, Interaktywnie.com,  
 Dziennik Internautów, Mam Biznes, Eurobuild,com. i innych.

Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwijania polskiej 
gospodarki cyfrowej. Wierzymy, że mając podobne potrzeby w 
zakresie aktywności takich, jak regulacje prawne, badanie trendów, 
wypracowywanie standardów rynkowych czy działania 
edukacyjne w kontekście rzeczywistych wyzwań branży, możemy 
- wspólnymi siłami - rozwiązywać najważniejsze problemy i 
przyczyniać się do tego, że e-gospodarka będzie rosła w siłę 
nie tylko w kraju, ale także poza nim. Na 2019 r. 
przygotowaliśmy dla Państwa nowe aktywności. 
Zapraszam do zapoznania się z planami. 

Zapraszam Państwa do lektury Magazynu Izby 
Gospodarki Elektronicznej oraz do dalszego 
aktywnego działania w 2019 roku wraz z e-Izbą. 

Sprawdź plany Izby Gospodarki Cyfrowej na 2019!

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu, 
Izba Gospodarki Elektronicznej 

http://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/11/Izba-Gospodarki-Elektronicznej_plany-2019_FIN.pdf
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Jednym z ważniejszych zadań e-Izby jest wskazywanie nowych obszarów i zadań, które pojawiają się w branży. Koniec roku to 
dobry moment na podsumowanie i analizę oraz zastanowienie się nad możliwym kształtem przyszłości. Dlatego poprosiliśmy 
ekspertów o wskazanie i opisanie najważniejszy ich zdaniem trendów oraz wyzwań, które czekają nas w 2019 roku. 
Przygotowaliśmy również nasze zestawienie kluczowych trendów, które zdaniem Patrycji Sass - Staniszewskiej, Prezes e-Izby, będą 
wpływać na nadchodzący rok w gospodarce cyfrowej. 
 

I. KONSUMENT: 
JEGO DOŚWIADCZENIA I W PEŁNI SCYFRYZOWANA ŚCIEŻKA ZAKUPU
Sprostanie oczekiwaniom klienta wielokanałowego to podstawa działania. Wychodzenie klientom naprzeciw, poprzez lepszą i 
szybszą obsługę, staje się normą – nie chodzi tu tylko o oferowanie nowych aplikacji i innych rozwiązań technologicznych, ale 
przede wszystkim o dostosowywanie formatów sklepów, szybszą dostawę czy spójną, omnikanałową obsługę klienta.  Istotne jest 
przeprowadzenie konsumenta przez proces zakupowy w sposób prosty i intuicyjny. 
 

II. MARKETING CYFROWY: 
PERFORMANCE, AR
Marketing cyfrowy, content marketing oraz marketing automation to istotny element komunikacji sklepu z konsumentem. Forma 
komunikacji jest tak kreatywna, że nieustannie powstają nowe kanały komunikacji digitalowej z konsumentem, a w 2019 roku 
Augmentent Reality może być tym, na co warto będzie zwrócić uwagę szukając sposobu na wyróżnienie się na tle konkurencji.

III. MODELE BIZNESOWE: 
ZARZĄDZANIE TRANSFORMACJĄ CYFROWĄ
Cyfrowa transformacja to nic innego jak szerokie wykorzystanie technologii informacyjnych w obsłudze wszystkich procesów w 
firmie: od planowania, finansów, sprzedaży, dystrybucji po obsługę klienta.  Ma na celu optymalizację procesów w firmie i stworzenie 
smart przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie technologii, sztucznej inteligencji i robotyki. Jej głównym założeniem jest przynoszenie 
realnego zwrotu z inwestycji, dzięki zwiększaniu produktywności oraz satysfakcji klienta.                 

 
ROZWÓJ MARKETPLACE   
Coraz większe znaczenia nabierają zagregowane miejsca, gdzie mamy dostęp do oferty wielu sprzedawców. Przykładem 
najbardziej znanym z naszego rynku jest allegro.pl czy koncept invite marketplace - autorskie rozwiązanie Carrefour Polska z pełni 
funkcjonującym katalogiem produktów, w celu szybszego dotarcia użytkowników do produktu.  

IV. TECHNOLOGIE: 
SZTUCZNA INTELIGENCJA 
Trend nr jeden jeśli chodzi o trendy technologiczne w e-commerce to sztuczna inteligencja. Według badania PWC, 53% kadry 
zarządzającej wskazuje ją jako priorytet inwestycyjny w najbliższych latach.Można powiedzieć, że najważniejszym obszarem 
sztucznej inteligencji jest tzw. uczenie maszynowe czy rozszerzona rzeczywistość. Rozwiązania te bazują na algorytmach i 
wykorzystywane są w e-commerce m.in. jako  wirtualni asystenci, chatboty czy systemy rekomendacji produktów. 

DATA DRIVEN MARKETING
Big Data to gorące słowo ostatnich kilku lat. Warto jednak zastanowić się, jak na bazie danych o klientach i ich preferencjach, 
stworzyć strategię optymalnego prowadzenia działań w marketingu cyfrowym oraz z jakich narzędzi korzystać przy jej 
implementacji. Dobrze przemyślana strategia wykorzystywania danych jest kluczowym elementem przy kierowaniu kampanii 
e-commerce do konsumentów. Jak pokazuje raport "Porzucony e-koszyk", przygotowany na zlecenie e-Izby, zbieranie danych, ich 
analiza oraz rozwiązania wypracowane na bazie płynących z niej wniosków, są najskuteczniejszym sposobem na minimalizacje 
porzucania koszyków zakupowych oraz powrót naszych klientów do e-sklepu. 
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NOWY KONSUMENT, NOWE FORMY PŁATNOŚCI

Dzisiejszy konsument chce kupować za pomocą urządzeń mobilnych, 
urządzeń ubieralnych, komputerów, ale też nadal osobiście 
w „fizycznym” sklepie. Sprostanie takim wymogom jest trudne dla 
detalistów, szczególnie dla małych przedsiębiorstw, które generują 
dwie trzecie zatrudnienia i ponad połowę aktywności gospodarczej 
w Europie.

Z drugiej strony, e-commerce otwiera rynki i możliwości, które są nie do 
wyobrażenia w świecie off-line. Mali detaliści mogą teraz dotrzeć do 
klientów, którzy do tej pory byli dla nich nieosiągalni. 25 lat temu baza 
klientów drobnego detalisty była ograniczona do osób znajdujących się 
w fizycznym sąsiedztwie – dziś obszar, na jakim sprzedawca może 
znaleźć klienta, praktycznie nie ma granic.

Płatności mobilne

Od 2015 r. jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju płatności 
mobilnych w całej Europie. Na ich upowszechnianie wpływają m.in. 
bezpieczeństwo i wygoda tej formy płatności oraz szybko rosnąca sieć 
placówek handlowo-usługowych wyposażonych w terminale 
zbliżeniowe – coraz więcej detalistów w Europie instaluje terminale 
pozwalające na płatności zbliżeniowe w standardzie NFC zarówno 
z użyciem kart, jak i urządzeń mobilnych.
Płatności mobilne najszybciej rozwijają się w segmentach: bary i restauracje, supermarkety, transport publiczny, jedzenie typu 
fast-food oraz rozrywka i wypoczynek.

Tokenizacja

Fundamentem rozwoju nowoczesnych płatności cyfrowych staje się tokenizacja, która konsumentom zapewnia możliwość 
bezpiecznych i wygodnych zakupów za pomocą dowolnego urządzenia połączonego z internetem, a detalistom szybkie i łatwe 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych.

Dzięki tokenizacji wrażliwe dane karty zostają zastąpione tokenem płatniczym – specjalnym identyfikatorem w postaci ciągu cyfr. 
Taki token może być przypisany do konkretnego urządzenia lub sposobu płacenia – przykładowo, token utworzony wyłącznie dla 
płatności zbliżeniowych nie zadziała przy płatnościach w internecie. Co ważne, w przypadku utraty urządzenia, w którym 
zarejestrowano „stokenizowaną” kartę, token może zostać łatwo i szybko deaktywowany przez użytkownika karty lub bank, bez 
konieczności zastrzegania samej karty. Jeśli z kolei zostanie utracona karta płatnicza, czekając na wydanie jej duplikatu użytkownik 
wciąż może płacić za pomocą urządzeń wykorzystujących wersję „stokenizowaną”.

Internet rzeczy

Wyeliminowanie wrażliwych danych karty konsumenta z transakcji zakupu w kanale cyfrowym – możliwe dzięki usłudze 
tokenizacyjnej Visa– to kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa handlu wykorzystującego różne urządzenia 
połączone z internetem rzeczy, od zegarków czy pierścieni wyposażonych w funkcję płatniczą, po samochody i urządzenia 
domowe.

Visa Checkout: szybkie i wygodne płatności w internecie

Jeszcze niedawno nie sądziliśmy, że zakupy w internecie tak szybko staną się codziennością, a dziś właśnie tak kupujemy ubrania, 
buty, elektronikę, zabawki czy żywność. Kupując w internecie oszczędzamy czas, a korzystając z atrakcyjnych zniżek – również 
pieniądze.

Finalizując zakupy internetowe, stajemy przed wyborem metody płatności. Wiele osób wciąż decyduje się w tym momencie na 
płatność przelewem, obawiając się skomplikowanego procesu płatności kartą. Podawanie za każdym razem wszystkich danych 
naszej karty faktycznie może być męczące i czasochłonne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Visa wprowadziła usługę 
Visa Checkout, dzięki której zapłacimy szybko i wygodnie – za pomocą dosłownie kilku kliknięć.

A co, jeśli trafimy na nieuczciwego sprzedawcę? Visa Checkout daje nam takie same przywileje, jak przy płatności kartą – jeżeli nie 
otrzymamy opłaconego towaru lub usługa nie zostanie zrealizowana, możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy korzystając 
z procedury chargeback.

Małgorzata Ciszecka
Head of Merchants (CEE), Visa
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W roku 2019 przedsiębiorstwa zanotują wzrost adopcji technologii.

Definiując główne trendy w rozwoju gospodarki cyfrowej, podzieliłbym 
je na trendy makro oraz mikro. Do tych pierwszych zaliczam przede 
wszystkim szybki rozwój technologii z wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji, dalszy, silny nacisk na ulepszanie customer experience oraz 
transformację modeli biznesowych z wykorzystaniem technologii. 
Trendy mikro są uzupełnieniem trendów makro.
 
Pierwszy duży trend dotyczy rozwoju technologii z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji. 

Zbieranie danych przez firmę oraz ich właściwe wykorzystanie jest 
kluczowe w procesie podejmowania decyzji. Jednym z częstszych 
problemów, z jakimi spotykają się nasi klienci jest silosowość oraz 
niespójność danych w organizacji – każdy z działów generuje duże 
ilości danych, które są niedostępne dla innych komórek w organizacji. 
Uporządkowanie danych w organizacji, aby jak najefektywniej 
analizować dane jest pierwszym krokiem w procesie transformacji 
cyfrowej. Ciekawym przykładem wykorzystania zaawansowanej 
analityki są działania firm udzielajacych pożyczek krótkoterminowych, 
które prześcigają się w coraz to dokładniejszych modelach, które na 
podstawie danych, w są w stanie ocenić ryzyko kredytowe danego 
klienta, minimalizując jednocześnie własne ryzyko biznesowe. 
Najnowsze rozwiązania integrują wiele różnych źródeł danych, od 
podstawowych informacji demograficznych, które podaję sam klient, 
przez dane od partnerów zewnętrznych, takich jak agencje scoringowe czy banki, dane o historii zakupowej od partnerów 
handlowych, aż po dane typowo behawioralne, takie jak to czy klient przeczytał regulamin, jak szybko wypełniał ankietę czy w 
końcu z jakiego urządzenia korzysta. Zaawansowane modele big data są w stanie przeanalizować ogromne ilości danych w 
maksymalnie kilkanaście sekund, po to, aby stale poprawiać CX. Inwestycje firm w tzw. technologie SMACIT (Social, Mobile, 
Analytics, Cloud, Internet of Things) będą w 2019 roku gwałtownie rosnąć, tym bardziej, że na rynku polskim dostępnych jest wiele 
rozwiązań ułatwiających zarządzanie danymi w organizacji i automatyzującymi procesy.  Dostrzegam na rynku duże 
zainteresowanie takimi narzędziami i deklarację ich wdrożenia przez coraz większą liczbę firm.

Kolejny trend dotyczy poprawy doświadczeń klienta, tzw. customer experience – wydawałoby się, że jest to temat powtarzany od 
kilku lat, jednak dopiero teraz widzimy, że na polskim rynku nareszcie dużo się dzieje (a nie tylko mówi) w tym obszarze. 
Wychodzenie klientom naprzeciw poprzez lepszą i szybszą obsługę staje się normą – nie chodzi tu tylko o oferowanie aplikacji z AR 
czy VR, ale przede wszystkim o dostosowywanie formatów sklepów, szybszą dostawę czy spójną, omnikanałową obsługę klienta. 
Jak wspomniałem, dzieje się dużo. Wystarczy spojrzeć na ostatnie otwarcie nowego, niestandardowego formatu IKEA w centrum 
handlowym Blue City (mniejszy format służy bardziej jako showroom marki – umożliwia zakup małych dodatków, oferuje elegancką 
restauracje oraz usługi związane z planowaniem mieszkania), transformację sklepów sieci Żabka (ostatnie zaprezentowanie przez 
Żabkę i Microsoft prototypu sklepów przyszłości wyposażonych min. w inteligentne półki) czy na sklepy LPP (wprowadzenie metek 
z technologią RFID, które umożliwiają zlokalizowanie konkretnego produktu i jego rozmiaru w sklepie stacjonarnym i w ecommerce). 
Poprawa customer exerience jest nie tyle już trendem, co koniecznością – dlatego spodziewam się, że rok 2019 może być pod tym 
kątem wyjątkowy.
 
Trzeci duży trend, który warto poruszyć dotyczy coraz częstszej modyfikacji modeli biznesowych. Coraz więcej firm zmienia sposoby 
funkcjonowania, co związane jest ze zmianą oczekiwań konsumentów (natychmiastowość, wygoda, smartfony z dostępem do 
Internetu) i z możliwościami oferowanymi przez technologie (cloud, aplikacje). Modele subskrypcyjne (Spotify, Netflix, Allegro Smart), 
modele ekonomii dzielenia (Traficar, Airbnb) coraz częściej zastępują tradycyjne sposoby korzystania z mediów, transportu, 
informacji. Wkrótce rynek może zostać jeszcze bardziej zrewolucjonizowany dzięki technologii blokchain, która ma szanse 
wyeliminować pośredników handlowych czy finansowych. Gartner szacuje, że blockchain jest najszybciej rozwijającą się 
technologią w 2018. Bank PKO BP we wrześniu tego roku pochwalił się zakończonym wdrożeniem technologii blockchain – wysyłka 
komunikacji elektronicznej do bazy 5 mln klientów będzie największym pod względem zasięgu zastosowaniem tej technologii w 
Europie. Obserwując bardzo duże zainteresowanie tą tematyką w polskich mediach oraz pilotażowe projekty, których podejmują się 
firmy spodziewam się, że w 2019 roku będziemy świadkami licznych projektów z wykorzystaniem blockchain, tym bardziej, że 
technologia ta pozostaje do końca nieodkryta i szybko znajduje nowe zastosowania w biznesie.

Mateusz Gordon
Digital Transformation Director PwC, 

Central & Eastern Europe
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Ogólnie pojęty ‘digital’ jest środowiskiem na tyle dynamicznym, że w 
2019 możemy spodziewać się ciekawych zmian. Niektóre na pewno 
będą kontynuacją trendów, które zostały zapoczątkowane w roku 
bieżącym. Inne natomiast będą świeżymi koncepcjami, 
odpowiadającymi na potrzeby szeroko rozumianych konsumentów.

Chatboty - pomimo często frustrujących doświadczeń z raczkującymi 
chatbotami, nikt nie ma wątpliwości, że jest to właściwy kierunek 
rozwoju. Machine learning oraz AI, w połączeniu z NLP pozwalającym 
na zbieranie spostrzeżeń i udoskonalanie usług, będą miały znaczący 
wpływ na rozwój narzędzi do interakcji z poszczególnymi markami. 
Analizy firmy Gartner przewidują, że do końca 2020 roku aż 85% 
interakcji z klientami będzie obsługiwanych przez chatboty. Dla 
konsumentów oznacza to kanał komunikacji 24/7 oraz szybsze i 
płynniejsze doświadczenie zakupowe.

Blockchain 

Niewątpliwy trend, przy tym niezrozumiały dla większości laików. 
Problemem blockchain jest brak standaryzacji. Jest to rozwijający się 
twór, dostosowywany do potrzeb indywidualnych użytkowników, przez 
co trudny do wykorzystania na szeroką skalę. Wiele firm jest żywo 
zainteresowane wykorzystaniem wspomnianej technologii. Znalazła 
ona swoich zwolenników w branży logistycznej, usługowej czy 
energetycznej. Wiele firm inwestuje duże środki w celu lepszego 
zrozumienia oraz dostosowania technologii do swoich potrzeb. Niestety 
dopóki rozwiązanie nie zostanie sprowadzone do formy plug-and-play, nie będzie szeroko wykorzystywane. Interesująca będzie 
rola blockchain w Internecie przedmiotów (IoT). Jak wynika z raportów IDC, do końca 2019 roku zostanie on włączony w ~20% 
wszystkich wdrożeń IoT.

Voice search

Nie sposób pominąć tego trendu. Obecnie 1 na 5 wyszukiwań w Google pochodzi z zapytań głosowych. Predykcje wskazują wzrost 
ilości tej formy zapytań do poziomu 50% w 2020 roku. Rosnąca popularność urządzeń do komunikacji jak Siri lub popularna w USA 
Alexa świadczą o zapotrzebowaniu na wspomnianą formę komunikacji. Przełoży się to również na zapytania zakupowe, pozostaje 
więc określenie formy wykorzystania dostępnej technologii w tym celu.

UGC

Treści generowane przez użytkowników (UGC) nie są nową koncepcją, ale dopiero w ostatnich latach marketerzy na całym świecie 
zaczęli wykorzystywać ich potencjał w strategii marketingowej. Powodem zwiększenia zainteresowania tą formą reklamy, dotąd 
rzadko wykorzystywaną z racji braku kontroli treści, jest przesyt tradycyjnych form reklamy i znaczący spadek zaufania do nich, co 
finalnie przekłada się na tendencje zakupowe. Badania ComScore pokazują, że marketing mix uwzględniający UGC zwiększa 
zaangażowanie odbiorców o 28%, a sama forma proporcji wzbudza do 50% większe zaufanie odbiorców z przełożeniem na 
tendencje zakupowe.

Big Data

Kontynuacja trendu wykorzystywania danych będzie się nasilać. Generujemy dane w zastraszającym tempie. Sam fakt powstania 
90% dostępnych danych na świecie w ciągu ostatnich 2 lat może o tym świadczyć. Wspomniana wcześniej sztuczna inteligencja, 
machine learning, czy prostsze systemy analityczne - wszystkie zależą od jakości i dostępności odpowiednich danych. Szacuje się, 
że firmy wykorzystują obecnie <1% dostępnych danych. W 2019 wykorzystanie powinno osiągnąć poziom 5%. Wiele zależy od 
ogólnodostępnych narzędzi analitycznych, wykorzystywanych przez firmy, takich jak SAP czy SalesForce, niemniej wartość danych, 
ich właściwa analiza i późniejsze wykorzystanie jest niepodważalną wartością. Pozostaje umiejętne ich wykorzystanie w praktyce.

Mateusz Łukianiuk
Managing Director Poland Awin Global 
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Nie będę opowiadał o handlu transgranicznym, automatyzacji, 
mobilności, personalizacji, wielokanałowości, wirtualnych 
przymierzalniach czy np. chatbotach. Nie dlatego, że to tematy mało 
istotne, wręcz przeciwnie, tylko dlatego, że one się już dzieją, a 
dodatkowo zajmuje się nimi wielu dobrych ekspertów. Wspomnę 
pokrótce trzy inne tematy, które ostatnio zajmują mi głowę. A właściwie 
zadam tylko sporo pytań.
 
Spójność a innowacyjność.
Zawsze wydawało mi się, że jednym z ważnych elementów budowania 
marki jest spójność i konsekwencja. Ale czy to jest nadal aktualne w 
dobie takiego przyspieszenia, także technologicznego? Jak być 
spójnym, gdy na rynku pojawiają się coraz to nowe narzędzia, 
technologie, przedmioty, mody czy sposoby spędzania czasu? Chyba, 
że spójnością powinno być to, że nasza firma pozostanie ... zawsze 
otwarta na wszystkie nowości i regularnie będzie je adaptować na 
swoje potrzeby.
 
Wyróżnienie się.
Dawno minęły już czasy, gdy do odniesienia sukcesu w biznesie 
wystarczał bardzo dobry produkt lub usługa. Co więc jest teraz 
najważniejsze? Marketing? Customer service? Czy nadal jednak 
produkt? W co inwestować, jeśli w firmie brakuje budżetów na wszystkie 
w/w elementy? Jak odróżniać się od konkurencji, gdy na rynku istnieje 
kilkadziesiąt czy nawet kilkaset podobnych podmiotów (prawdziwy 
case np. z rynku książek czy rtv/agd w online)? Jak się wyróżniać 
komunikacyjnie, nie popadając jednocześnie w śmieszność, kontrowersje, nie zrażając do siebie dotychczasowych klientów i nie 
odstraszając potencjalnych nowych? To wszystko pytania, przed którymi stoi praktycznie każdy z nas. Jestem pewny, że będą one 
nabierać znaczenia z roku na rok. Walka konkurencyjna, praktycznie w każdej branży, będzie coraz ostrzejsza. Aż dojdziemy do 
punktu, w którym najwięksi, dzięki swoim zasobom finansowym, know-how, doświadczeniu, zatrudnionym ludziom i pozycji 
rynkowej, całkowicie zdominują branżę, mniejszym zostawiając jedynie nisze.
 
Granice wzrostów.
Często zastanawiam się także w ostatnim czasie, gdzie znajdują się granice dynamicznych wzrostów, którymi jesteśmy świadkami 
w ostatnich miesiącach i latach. Przykładowo, jaki odsetek całego handlu przejmie e-commerce w perspektywie następnych dwóch 
dekad? Przebije 50% czy dojdzie do 95%, marginalizując to, co obecnie nazywamy sprzedażą tradycyjną? A może rolę handlu 
tradycyjnego przejmie e-commerce, za to pojawi się coś całkiem nowego, coś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy? Zaciekawiony 
ostatnimi, coraz dynamiczniejszymi, wzrostami zakupów w kanale mobile (w wielu firmach mocno powyżej połowy transakcji) 
próbuję też prognozować do jakiego poziomu mogą dojść te liczby. Czy możliwe jest, że w niedalekiej przyszłości praktycznie 
wszystkie, powiedzmy 90%, transakcji online będzie dokonywanych z poziomu urządzeń mobilnych? Czy dojdziemy więc do trochę 
paradoksalnej sytuacji, gdy e-sklep będzie zarządzany przez pracowników „od środka" z komputerów, ale prawie wszyscy klienci 
będą go znać jedynie pod postacią mobilną?
 
Na wiele z tych pytań nie znam odpowiedzi. Zachęcam jednak do tego, żeby przynajmniej ich szukać.

Wojciech Tomaszewski
Dyrektor ds. Marketingu i E-commerce
ANSWEAR PL / CZ / SK / RO / UA / HU
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Rynek e-commerce od lat rośnie dynamicznie. Dzieje się to za sprawą  
zmieniających się nawyków konsumentów i postępującej cyfryzacji  
życia. Transformacja cyfrowa wymusza na firmach inwestycję w nowe 
technologie i zmianę dotychczasowych modeli sprzedaży.
    
Pośród wielu trendów jakie funkcjonują w e-commerce, dostrzegam 3 
jakie odegrają znaczącą rolę w nadchodzących latach:

Omnichannel odgrywa coraz większą rolę w strategii rozwoju 
nowoczesnego przedsiębiorstwa. Kierunek ten zakłada płynne 
przenikanie się kanałów sprzedaży. Doświadczenie klienta w styku z 
marką jest spójne. Klient jest traktowany jako klient marki a nie kanału 
sprzedaży. Kluczowe jest tu doświadczenie przy interakcji z marką.
jest wielkim wyzwaniem dla przedsiębiorstw, gdyż łączy: organizację, 
klienta i technologię. Zmiany jakie muszą zajść przy wdrożeniu tej 
strategii zaczynają się od zmiany mentalności organizacji, przez zmianę 
technologii, kończąc na obsłudze klienta.
    
Rozwój rozwiązań mobilnych. 
Rok 2017 był rokiem mobile. Ruch klientów wykorzystujących 
urządzenia mobilne był większy niż  tych wykorzystujących desktop. 
Przekłada się to na rozwój nowych rozwiązań technologicznych 
usprawniających doświadczenie klientów w kontaktach z marką. 
Najciekawszym jest tu PWA, czyli _progressive web app_. Jest to 
aplikacja napisana w języku webowym, która działa jak natywna 
aplikacja mobilna czy desktopowa. Nie trzeba jej ściągać otwierana jest 
jak storna w przeglądarce. Dodatkowo może ziałać w trybie offline.

Rozwój Marketplace.  
Coraz większe znaczenia nabierają zagregowane miejsca gdzie mamy dostęp do oferty wielu sprzedawców. Na pewno rozwój 
gigantów Amazon i Alibaba  ma ogromne znaczenie dla e-commerce i handlu w ogóle. Firmy te poprzez technologię zmieniają 
sposób w jaki klient dokonuje zakupu. Idą też krok dalej. Wyprzedają potrzeby zakupowe i wnikają coraz szerzej w życia 
konsumentów – kreując usługi i produkty w innych kanałach: Amazon Go, Amazon Echo, Amazon Web Service, etc

Jakub Gierszyński
Dyrektor E-commerce i Marketingu I'M Inter Motors

INTER CARS
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Justyna Skorupska
Head of Business Development, 
Omnichannel Expert e-point SA

Osobiście uważam, że następować będzie dalszy rozwój tzw. customer 
expierience - czyli dawanie klientom tego, czego chcą, kiedy tego chcą i gdzie 
tego chcą, na różnych urządzeniach i stacjonarnie; budowanie wysokiej jakości 
obsługi niezależnie od kanału kontaktu. 

Sztuczna inteligencja odmieniana przez różne przypadki w ostatnim czasie 
przenosi się w szczególności na rozwój narzędzi i procesów data-driven marketing.  
To globalny trend - już 78 proc. marketerów uważa, że podejmowanie decyzji w 
oparciu o analitykę ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju firmy. 

Mobilność w każdym obszarze e-commerce, w tym również w procesach 
sprzedażowych B2B. 71% przedstawicieli rynku B2B deklaruje, że firma, którą 
reprezentują, sprzedaje swoje produkty lub usługi w internecie - wynika z "Raportu 
2018 - Proces zakupowy w B2B: wyzwania, trendy, inspiracje" opracowanego 
przez e-point SA i Mobile Institute. 

Oczywistym kierunkiem jest również cross-border e-commerce zarówno jako trend 
w zakupach B2C (szacowany 27% wzrost handlu transgranicznego). Zmiany 
rynkowe dyktowane są przede wszystkim przez zmiany zachodzące w samych 
konsumentach. Mobilność i powszechny dostęp do sieci zachęcają Polaków do 
zakupowych eksperymentów. 

Platforma e-commerce to również sposób internacjonalizacji dla firm. 
Rosnąca popularność modelu B2B2C: firmy chcą być gotowe na obsługę klienta w każdym trybie, w zależności od jego potrzeb. Według 
badań Econsultancy, ilość producentów, którzy zmienili model biznesowy i zaczęli kierować swoją ofertę nie tylko do klientów biznesowych, 
ale i detalicznych (przeszli na B2B2C) wzrosła o 71%. Podobnie widać trend biznesów retailowych, które wchodzą na rynek B2B: wierzą, że 
partnerzy biznesowi mogą dodać znaczącą wartość dla klienta końcowego.
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Do najciekawszych trendów zaliczam:

Dalszy wzrost znaczenia marketingu efektywnościowego – marketing 
cyfrowy to bardzo dynamicznie zmieniająca się dziedzina, a marketing 
efektywnościowy nie stanowi tu wyjątku. Performance marketing to już 
wielki biznes na świecie i w Polsce. Szacuje się, że  reklamodawcy będą 
wydawać 7 miliardów dolarów na programy afiliacyjne w samych  USA 
do 2020 roku i 2,1 miliarda dolarów w Wielkiej Brytanii, w Niemczech 1,3 
mld dolarowi. Obecnie eksperci szacują, że 10% wszystkich wydatków 
digitalowych to wydatki na marketing efektywnościowy.

Wzrost Cross Boarding w ecommerce  - do 2020 roku ponad 2 miliardy 
e-kupujących (co stanowi 60% docelowej globalnej populacji) będzie 
realizowało 13,5% ich ogólnych zakupów detalicznych online, co 
odpowiada wartości rynkowej 3,4 miliardów USD Accenture). E-handel 
transgraniczny musi być brany pod uwagę jako element strategii 
rozwoju dla e-commerce. W ramach tego mega-trendu istotnym będzie 
legislacja i znoszenie barier prawno-ekonomicznych.

Influencer marketing - w ciągu ostatnich 12 miesięcy influencer 
marketing zyskał na popularności i ugruntował swoją pozycję. Google 
podaje, że częstotliwość wyszukiwania hasła „influencer marketing” 
wzrosła w tym okresie o 325%! Influencerzy o ugruntowanej pozycji na 
platformach społecznościowych stanowią dla marketingowców szansę 
na dotarcie do niszowych odbiorców lub uzyskanie znaczenia w dużej 
skali. Badania pokazują, że 74% osób polega na sieciach społecznościowych przy podejmowaniu decyzji zakupowych, 49% 
e-konsumentów polega na rekomendacjach influencerów a 40% użytkowników Twittera dokonało zakupu pod wypływem tweetu. 
Influencerzy będą mieli coraz większy wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych.

Łukasz Szymula
Country Manager CEE & Poland Tradedoubler

TRENDY I WYZWANIA 
GOSPODARKI CYFROWEJ 2019 
E-commerce ma się doskonale, a w nadchodzącym 2019 roku możemy oczekiwać 
bicia rekordów wzrostu sprzedaży, zarówno w rozumieniu ilości zamówień jak i ich 
skumulowanej wartości. W 2018 roku całkowita wartość sprzedaży detalicznej w 
Polsce wzrosła o około 4% względem poprzedniego roku. Według danych 
Euromonitor najszybciej rozwijającym się segmentem jest właśnie handel 
elektroniczny, który odnotowuje rekordowe wyniki na poziomie wzrostu o ponad 
20% rok do roku. Nic nie wskazuje na zmianę trendu, a na rynku mamy ciągle 
kategorie z ogromnym potencjałem, jak np sport. Wpływ na tak dynamiczne wyniki 
mają następujące czynniki wzrostu:

Po pierwsze: User Experience napędzany danymi przy pomocy systemów 
samouczących czyli machine learning, gdzie wykorzystanie sztucznej inteligencji dla 
e-commerce pomaga w doborze oferty, komunikacji marketingowej i szacowaniu 
najbardziej wartościowych punktów customer journey. Przykład: 
https://www.eobuwie.com.pl/ 

Po drugie: Skalowalne platformy i chatboty czyli automatyka procesów oraz dialogu 
z konsumentem, gdzie dzięki standaryzacji i automatyzacji poprawia się jakość 
interakcji z użytkownikiem, a w rezultacie uzyskujemy lepszą niż dotychczas 
responsywność i efekty. Przykład: https://www.vtex.com/ 

Po trzecie: Personalizacja w modelu 1 do 1, czyli hiperindywidualne dostosowanie komunikacji i oferty, gdzie dzięki unikatowej propozycji 
zakupowej skrojonej na potrzeby danego konsumenta e-commerce wyznacza zupełnie nowe standardy personalizacji i w budowaniu bazy 
lojalnych klientów. Przykład: https://r.pl/ 

Po czwarte: Marketplaces, czyli poszerzanie i kształtowanie świadomości e-konsumentów w zakresie sposobu wyszukiwania i dotarcia do 
produktów, przyjazności procesów oraz  jakości obsługi wraz z zabezpieczeniem pozytywnych doświadczeń. Przykład: 
http://www.allegro.pl/ 

Po piąte: Zintegrowana wielokanałowość, czyli natywne i skuteczne wykorzystanie właściwych w danym mikromomencie kanałów do 
odpowiedzi na potrzeby konsumentów, gdzie nieinwazyjnie pozyskiwana jest uwaga konsumenta, co z kolei skutkuje budowaniem lepszej 
świadomości i doświadczeń z marką oraz samym e-handlem. Przykład: https://www.esize.me/ 

Zbigniew Nowicki,
Managing Director Bluerank
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Strategie cyfrowe oparte o dane -  przyrost danych był gorącym tematem w ostatnich latach, jako że liczba touch-points w 
„usieciowionym świecie” stale rośnie. To niesamowite, że w 2016 r. 90% danych na świecie (90% danych kiedykolwiek powstałych) 
stworzono w ciągu minionych dwóch lat (IBM). Dane niosą w sobie olbrzymi potencjał, ale mogą też przytłaczać. Współcześnie 
reklamodawcy mogą zbierać znaczące, wysoce wyspecjalizowane dane dotyczące konwersji, w tym informacje na temat kategorii 
produktu, klientów nowych i powracających, czasu, miejsca, kanału, urządzenia, LTV, offline, online itp., wiele osób wciąż jednak 
uważa, że identyfikacja danych, z których można czerpać wiedzę przekładającą się na działania, nie jest łatwa. Dane, jakimi 
dysponują obecnie specjaliści od digital, umożliwiają im lepsze niż kiedykolwiek przedtem rozumienie dynamiki realizowanych 
działań digital. 

Mobile - błyskawiczny rozwój rynku technologii mobilnych, z których korzysta 4,77 mld użytkowników, przyniesie do 2020 r. 189 mld 
USD przychodu. Z badań wynika, że konsumenci mobilni szukają informacji, korzystając z telefonów - potrafią spędzać na 
wyszukiwaniu ponad 15 godzin tygodniowo, 93% wyszukujących mobilnie sfinalizuje zakup – online lub offline, a 30% osób 
zrezygnuje z transakcji, jeśli nie będzie w stanie sfinalizować jej na urządzeniu mobilnym. Tylko w ubiegłym roku wolumen zakupów 
dokonywanych przez urządzenia mobilne wzrósł o 50%. I to będzie dynamiczny trend na nadchodzące lata.

Raporty i badania e-Izby pomagają podmiotom rynku cyfrowego w 
dostrzeganiu najświeższych trendów oraz analizie potrzeb konsumentów.
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Agata Kowalska, radca prawny, partner w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Odkąd CK-Legal jest partnerem E-Izby widzimy jej ogromny wkład w rozwój polskiej branży 
e-commerce. Z naszej perspektywy na szczególną uwagę zasługują koordynowane przez Izbę 
projekty legislacyjne związane z opracowywaniem stanowisk i opinii do projektów ustaw. Nie mniej 
ważne są także te projekty, które mają na celu wymianę know-how między firmami działającymi w 
branży cyfrowej. Na uznanie zasługuje również fakt, że te działania prowadzone są nie tylko w 
wymiarze ogólnopolskim, ale także lokalnie, między innymi w ramach Projektu „Polska Regionalna 
Gospodarka Cyfrowa”.

W jakich tematach e-Izba działała legislacyjnie!
Zakaz handlu w niedzielę nie objął e-commerce

Wyrównanie ram prawnych dla konkurencji między polskimi i chińskimi e-sprzedawcami:
 - w dialogu z Radą Ministrów staramy się wypracować mechanizm, który pozwoli na realne pobieranie podatku VAT od  
 towarów kupowanych poprzez chińskie platformy sprzedażowe,
 - pracujemy również nad zainicjowaniem kampanii edukacyjnej dla konsumentów, by pokazać zagrożenia związane z  
 towarów z Chin (normy bezpieczeństwa, normy jakościowe, naruszenia praw własności intelektualnej).

Split payment:
 - Dwukrotne spotkanie z Ministerstwem Finansów celem zwrócenia uwagi Ministerstwa Finansów na trudności związane z  
 funkcjonowaniem tego mechanizmu w ramach nowoczesnych metod płatności.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679:

Rozszerzenie zakresu roszczeń z prawa własności przemysłowej:
 po naszej interwencji Ministerstwo prowadzące projekt dodało normę kolizyjną, która podkreśliła, że ta nowa regulacja nie  
 narusza zasad wyłączeń odpowiedzialności pośredników internetowych wynikających z dyrektywy 2000/31/WE.

Bliska współpraca z przedstawicielami  Ministerstw i Rządu!
 Powstanie Zespołu Parlamentarnego ds. e-commerce przy współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej
 Spotkania z Ministerstwami

Marta Kasztelan doradca podatkowy / partnerTAX ADVISOR

W roku 2019 priorytetem dla e-Izby w zakresie podatków są przepisy prawne i działania podejmowane 
dla uszczelnienia zapłaty podatku VAT i cła od towarów importowanych spoza UE, zwłaszcza z Chin, 
celem wyrównania konkurencji między unijnymi i chińskimi e-sprzedawcami. Istotne są również 
planowane zmiany w zakresie mechanizmu podzielnej płatności (split payment), w szczególności 
zapowiadana przez MF możliwość dokonywania przelewów zbiorczych (płatności za kilka faktur) z 
zastosowaniem tego mechanizmu, o co Izba usilnie postulowała, oraz wprowadzenie obowiązkowego 
split paymentu w 2019 we wrażliwych sektorach gospodarki min. handlu elektroniką, który stanowi 
istotną część polskiego rynku e-commerce.

Olgierd Porębski radca prawny / partner zarządzający Porębski i Wspólnicy Sp.k.

Z każdym rokiem widać wyraźniej, że obowiązujące prawo autorskie nie nadąża za gospodarką, staje 
się dysfunkcyjne i zaczyna być wręcz ignorowane przez przedsiębiorców i twórców. W szczególności 
obserwacja ta dotyczy programów komputerowych i produkcji audiowizualnej. O ile głębsza reforma 
w tym zakresie jest bardzo trudna, gdyż wymagałaby międzynarodowych uzgodnień (bowiem 
większość prawa autorskiego opiera się na konwencjach międzynarodowych), to nic nie stoi na 
przeszkodzie aby polski ustawodawca usunął cały szereg barier, dla których istnienia w przepisach 
trudno dziś doszukać się jakiegokolwiek uzasadnienia. W interesie wielu branż i bez szkody dla 
twórców leży dziś połączenie wysiłków dla zmobilizowania władzy do pewnego wysiłku we 
wskazanej sprawie.
 



„Rok 2018 jest rokiem RODO. W tym obszarze 
e-Izba była i jest szczególnie aktywna, biorąc 
udział w pracach legislacyjnych nad ustawą o 
ochronie danych osobowych, a także ustawą 
wdrożeniową, która aktualnie trafia na sejmową 
ścieżkę legislacyjną. Aktywność Izby w tym 
obszarze to jednak nie tylko legislacja, ale także 
wspieranie poziomu znajomości nowych 
przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych poprzez organizację szkoleń i konferencji, 
a także wspieranie adekwatnych wydarzeń 
organizowanych przez Partnerów e-Izby. W 
ramach e-Izby przygotowane zostały również 
oferty rabatowe wsparcia Partnerów we 
wdrożeniu RODO. Podjęte zostały także rozmowy 
dotyczące przystąpienia do opracowania kodeksu 
postępowania dla branży w celu ułatwienia 
Członkom e-Izby stosowania RODO i 
zmniejszające ryzyko błędnych interpretacji 
nowych przepisów.”

Za rekordową liczbą aktów prawnych wydanych w ostatnim roku, idzie zwiększenie 
aktywności legislacyjnej e-Izby. Dzięki wysokiemu poziomowi naszych stanowisk 
legislacyjnych, co jest zasługą wszystkich koordynatorów tematów oraz całej Grupy 
e-Legislacja, udaje nam się często przekonywać Ministerstwa oraz posłów do 
wprowadzania zmian w projektach aktów prawnych.

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej aktów prawnych dotyczących gospodarki cyfrowej. Często powstają one szybko i nie 
uwzględniają specyfiki dynamicznego środowiska nowoczesnych technologii. Dlatego Izba Gospodarki Elektronicznej bierze aktywny 
udział w legislacji na poziomie zarówno krajowym, jak i unijnym. Celem tych działań jest, by prawo nie blokowało rozwoju handlu 
elektronicznego.

Zakaz handlu w niedzielę nie objął e-commerce. Dzięki działaniom e-Izby udało się przekonać Sejm i Senat do wyłączenia handlu 
elektronicznego spod zakazu handlu w niedziele. Pozwala to sklepom internetowym na działanie również w ten dzień tygodnia.

Istotnym problemem dla polskich sprzedawców staje się omijanie przez handel internetowy prowadzony spoza Unii Europejskiej 
obowiązku odprowadzenia cła oraz podatku VAT. Dzięki temu takie towary są tańsze od oferowanych przez unijnych, w tym polskich 
sprzedawców, którzy odprowadzają podatki. Zaburza to równą konkurencję na rynku i powoduje istotne straty dla budżetu państwa. 
E-Izba bierze udział w opracowaniu rozwiązań, które przywrócą równą konkurencję na tym rynku.

Dużym wyzwaniem prawnym jest dostosowanie polskich przepisów, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do RODO. 
Temu celowi służy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 
E-Izba jest zaangażowana w te prace i monitoruje treść przepisów dotyczących RODO gospodarki elektronicznej.

Co pewien czas pojawiają się projekty przepisów drastycznie zwiększających ryzyko prowadzenia działalności przez usługodawców 
internetowych. Takim przykładem była koncepcja rozszerzenia zakresu roszczeń z tytułu naruszenia znaków towarowych o 
pośredników internetowych. Oznaczałoby to, że platformy będą ponosiły odpowiedzialność za naruszenia znaków towarowych, 
których dopuszczą się osoby z nich korzystające. Po interwencji e-Izby projekt został zmieniony, by zachować jego zgodność z 
przepisami regulującymi zasady odpowiedzialności w Internecie.

Od pewnego czasu istnieje możliwość realizowania płatności między przedsiębiorcami w ramach tzw. split payment. Niestety, 
rozwiązanie to powoduje trudności w funkcjonowaniu i dalszym rozwoju niektórych nowoczesnych metod płatności. 
E-Izba rozpoczęła dialog z Ministerstwem Finansów, by wyeliminować te utrudnienia.

E-Izba jest jedyną organizacją która  działa w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. E-commerce i Gospodarki Elektronicznej. Celem 
jest prowadzenie dialogu z posłami i senatorami nakierowanego na usuwanie barier prawnych dla rozwoju handlu elektronicznego.

LEGISLACJA
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Mec. Witold Chomiczewski Kancelaria Lubasz i Wspólnicy
Pełnomocnik ds. legislacji e-Izby

dr Dominik Lubasz
Radca Prawny, 

Wspólnik w Kancelarii 
Lubasz i Wspólnicy



STRUKTURA LEGISLACYJNA E-IZBY
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LEGISLACJA

Mediacjeeizby.pl - nowa platforma ODR na polskim rynku
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E-Izba z platformą mediacjeeizby.pl  została wpisana przez UOKiK na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w 
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. 

Nie należy czekać, aż problem przerośnie strony. Forma pozasądowego rozwiązywania sporów jest obecnie najbardziej atrakcyjną 
formą rozwiązywania problemów. Wejście ze sporem na drogę sądową powinno być ostatecznością. Od momentu uruchomienia 
mediacjeeizby.pl nie zanotowaliśmy sporych konfliktów pomiędzy konsumentami a sklepem – niektóre ze sporów wystarczyło nawet 
rozwiązać  telefonicznie. Warto rozwijać platformę ponieważ ułatwia współpracę pomiędzy konsumentem a e-sklepem.” 
Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, właściciela mediacjeeizby.pl

Sądowe rozwiązanie konfliktów jest zarówno kosztowne, jak i czasochłonne. W opinii Izby Gospodarki Elektronicznej, najbardziej 
efektywnym sposobem na wyjście z kryzysowej sytuacji stron uwikłanych w spór oraz znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla 
wszystkich jest mediacja.

“Zadaniem mediatora jest ustalenie tego, co się między stronami wydarzyło; na czym polega 
problem. Mediator nie narzuca żadnego rozwiązania, powinno być ono wypracowane przez 
strony. Mediatora obowiązuje poufność” - wskazuje mec. Robert Sowiński, partner w 
Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego, który 
jest głównym mediatorem e-Izby.
Jak przekonuje mecenas, korzyściami płynącymi z podjętej mediacji jest nie tylko ugoda 
stron, ale też odbudowanie zaufania czy umiejętność prowadzenia rozmowy.



"Z zakresu RODO edukowaliśmy branże 
organizując konferencje i szkolenia 

również w Rybniku, Tarnowie, Wrocławiu 
i Krakowie.”

EDUKACJA BRANŻY I KONSUMENTÓW 

KONFERENCJA RODO WSPÓLNIE Z SMB 
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Temat ochrony danych osobowych jest jednym z ważniejszych zagadnień 
statutowych Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Marketingu SMB. Łącząc siły i potencjał obu organizacji oraz szeroką wiedzę w 
tym zakresie, przygotowaliśmy konferencję, która pozwoli przygotować 
uczestników do wprowadzania zmian w swoich firmach.

Nowe przepisy zmienią w sposób znaczący dotychczasowe podejście do 
ochrony danych. Celem nowych regulacji jest przede wszystkim wzmocnienie 
zaufania konsumentów do ochrony danych osobowych i e-usług - stąd 
wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane 
osobowe i nowych uprawnień dla podmiotów danych. 

 Jak przygotować się do RODO?
 
 Jak dostosować pracę poszczególnych działów biznesu?
 
 Jakie wymogi formalne czy informatyczne należy spełnić?
 
 Jak przepisy RODO wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych 
 obszarów działania firmy?
 
 Jak branża e-commerce i marketingu bezpośredniego powinna  
 przygotować się na zmiany?

Prelegentami konferencji byli:

 Dr Dominik Lubasz, Radca prawny, Wspólnik zarządzający Kancelaria 
 Lubasz i Wspólnicy, Koordynator legislacyjny e-Izby

 mec. Ewa Kurowska Tober, Radca prawny, partner i szef Praktyki IPT w 
 kancelarii DLA Piper, Ekspert legislacyjny e-Izby

 Konrad Dobrowolski, associate, adwokat, PwC Legal

 Tomasz Grzybowski partner, radca prawny, Dział Prawa Marketingu, 
 Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

 mec. Tomasz Koellner - Head of IT/TMT w kancelarii Chabasiewicz,  
 Kowalska i Partnerzy

 Marek Wiński, Radca prawny/Partner, Wiński kancelaria, ekspert e-Izby



Dorota Bachman, CEO Ravelo

Paulina Wojczyńska, Project Director Izby Gospodarki Elektronicznej 

Od kilku lat uczestniczymy w warsztatach Szkoły Gospodarki Cyfrowej prowadzonej przez Izbę 
Gospodarki Elektronicznej. Dzięki tym zajęciom nasi pracownicy na bieżąco podnoszą swoje 
kwalifikacje i umiejętności. Polecam wszystkim udział w szkole e-Izby, w której warsztaty prowadzą 
profesjonaliści z branży, co gwarantuje pozyskiwanie praktycznej wiedzy do wykorzystania w swoim 
biznesie. 

Szkoła Gospodarki Cyfrowej to odbywające się cyklicznie edukacyjne spotkania warsztatowe. Każde 
zajęcia skupiają się na określonej tematyce, która jest ściśle związana z obszarem e-commerce. 
Warsztaty, prowadzone przez praktyków biznesu pokazują konkretne narzędzia, rozwiązania i 
wdrożenia. Dzięki członkostwie w e-Izbie pracownicy firm zrzeszonych mają możliwość podnoszenia 
swoich kwalifikacji bez ponoszenia kosztów za udział w warsztatach. 
W 2019 roku stawiamy na performance marketing. Uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę w 
obszarach: Google Adwords, Reklama w mediach społecznościowych, Analiza danych czy Content 
marketing. Serdecznie zapraszam!

Szkoła Gospodarki Cyfrowej 2019 otwiera się na nowe zagadnienia. Zależy nam, aby z zajęć w ramach tej inicjatywy korzystali także 
uczestnicy poprzednich edycji, dlatego też wprowadzamy do agendy nowe obszary niezbędne dla efektywnego działania 
e-commerce.

Rok 2019 będzie rokiem performance i content marketingu! 
Tym razem skupimy się na reklamie w Google, możliwościach i formatach reklamowych oferowanych przez najważniejsze platformy 
społecznościowe, potencjale i optymalnym wykorzystaniu content marketingu do działań wizerunkowych i sprzedażowych, a także 
szerokiej analizie danych dostępnych w platformach reklamowych oraz dostępnych na rynku narzędziach.  
Zapraszamy na bloki:
- Performance marketing: Google Adwords
- Content Marketing dla e-commerce
- Performance marketing: Reklama w social mediach
- Analiza danych i jej rola

SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ 2018
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Szkoła Gospodarki Cyfrowej to jeden z kluczowych filarów realizujących misję edukacyjną e-Izby. Tworząc program merytoryczny 
staramy się, aby był on odpowiedzią na potrzeby branży e-commerce. Dlatego też przy jego ustalaniu współpracujemy z praktykami 
biznesu mającymi ogromne doświadczenie.

2018

W 2018 roku centralne zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej składały się z trzech bloków tematycznych, a naszych uczestników gościło 
Ministerstwo Cyfryzacji oraz jedna z firm członkowskich – TogetherData.

W każdych zajęciach wzięło udział ponad 30 osób, którzy mogli czerpać wiedzę w ramach bloków tematycznych:

 Google Analytics, podczas których uczestnicy dowiedzieli się, jak analizować dane, jakie narzędzia wdrożyć aby móc  
 optymalizować procesy, jakie można wyciągać wnioski z Google Analytics i jak wdrażać je w kolejnych krokach działania  
 firmy.

 Marketing online, podczas których uczestnicy poznali mechanizmy afiliacji (jak działa, jakie modele rozliczeń można 
 stosować, jakie możliwości dają wydawcy, jak można efektywnie zbierać dane). W drugiej części zajęć uczestnicy Szkoły  
 poznali możliwości reklamowe Facebooka: jak ustawiać cele, jakie formaty reklamowe stosować do ich osiągnięcia, jak 
 optymalizować budżet, jak prowadzić elastyczne kampanie, które można w trakcie ich trwania zmieniać w oparciu o analizę 
 danych, jak integrować działania online z offline w służbie konwersji sprzedaży.  

 Nowe technologie i analiza danych w służbie e-commerce. W ramach tego bloku tematycznego uczestnicy dowiedzieli się jak 
 odpowiednio analizować dane i w oparciu o nie prowadzić działania. Jak integrować dane z wielu źródeł. Jak czytać   
 narzędzia do analizy danych. Poznali także możliwości współpracy z innymi platformami e-commerce, które mogą sprzyjać  
 wzrostowi sprzedaży. 

Na koniec każdego bloku tematycznego odbywały się także zajęcia z języka angielskiego dostosowane do danego tematu. Dzięki 
temu uczestnicy mogli poznać branżowe i specjalistyczne słownictwo. 

Kto uczestniczył?
 Managerowie e-marketingu
 Managerowie e-commerce
 Specjaliści marketingu online
 Przedstawiciele podmiotów prowadzących biznes online
 Przedstawiciele administracji publicznej

Prelegentami Szkoły Gospodarki Cyfrowej 2018 byli przedstawiciele firm: Allegro, Business Factory & ROI Hunter, Bluerank, Awin, 
Semahead, Eklektika, TogetherData, Vindicat

EDUKACJA BRANŻY I KONSUMENTÓW 



E-IZBA TOOL DAY
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Poszukiwanie innowacji. Elastyczne i szybkie reagowanie na dynamiczne zmiany rynkowe. Linkowanie biznesowe. E-Izba Tool Day był 
odpowiedzią na te trzy potrzeby i nowością w 2018 roku.
 
W kwietniu odbyło się bezpłatne, kameralne spotkanie networkingowe skierowane tylko i wyłącznie do członków e-Izby – 
przedstawicieli sklepów internetowych. Jego celem było przybliżenie innowacyjnych rozwiązań i usług dla e-commerce w obszarze 
płatności cyfrowych i marketing automation. Podczas 20-minutowej prezentacji, dostawcy usług i nowych technologii mieli możliwość 
pokazania potencjału swojego rozwiązania w branży e-commerce. Wystąpili: Przelewy24, T-pay, Siemens Finance, dotpay/ecard, 
Semahead, Get Response, Bluerank, Revenue Group.

Spotkanie przeznaczone było dla osób zarządzających e-sklepami, odpowiadających za działania reklamowe, wdrażanie nowych 
narzędzi oraz poszukujących nowych dostawców czy też innowacyjnych technologii. 

Plany na 2019 rok są otwarte na propozycje kolejnych spotkań z cyklu e-Izba Tool Day. Serdecznie zapraszamy!

UCZELNIE WYŻSZE

Izba Gospodarki Elektronicznej jest powszechnie cenioną organizacją. Nasze działania są dostrzegane nie tylko przez biznes, 
instytucje państwowe, ale także uczelnie wyższe.  Współpracujemy aktualnie z następującymi uczelniami wyższymi: 
Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 
Politechnika Białostocka.

e-Izba od kilku lat współpracuje z placówkami edukacyjnymi, a w 2018 roku dołączyło do tego grona Collegium da Vinci. Poznańska 
uczelnia wyższa zaproponowała Izbie Gospodarki Elektronicznej nie tylko patronat nad nową specjalizacją: manager e-commerce. 
Nasza organizacja będzie odpowiadała za przygotowanie całego planu merytorycznego, który studenci będą zgłębiać w trakcie trzech 
lat studiów. 

W 2018 roku odbyły się wstępne konsultacje z uczelnią. Na pierwsze miesiące 2019 roku zaplanowane są działania mające na celu 
zaangażowanie firm zrzeszonych w ramach e-Izby, szczególnie tych mających siedzibę w Poznaniu, aby ich przedstawiciele mogli 
podzielić się swoją praktyczną wiedzą z młodymi osobami chcącymi związać swoją karierę zawodową z e-commerce. Połączenie 
niezbędnej wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktyków biznesu jest niezbędne dla odpowiedniego wykształcenia 
profesjonalistów e-commerce.

EDUKACJA BRANŻY I KONSUMENTÓW 



Katarzyna Czuchaj - Łagód, 
Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute 

Badania i raporty realizowane wspólnie z Izbą mają na celu wsparcie podmiotów rynku cyfrowego. Jednym z 
takich badań i raportów jest “M-commerce. Kupuję mobilnie”, który - w związku z popularyzacją zakupów 
wielokanałowych - nosi obecnie nazwę “Omnicommerce. Kupuję wygodnie” i obejmuje nie tylko zakupy w 
kanale mobilnym, ale też dogłębną analizę zakupów omnichannel'owych, także w kanale offline, czy mediach 
społecznościowych. Inne, kluczowe dla rynku e-commerce, cykliczne badanie, to Płatności Cyfrowe. W grudniu 
opublikowana zostanie 3-cia edycja tego raportu. W tym roku po raz pierwszy poruszyliśmy także dwa, 
niezwykle istotne dla firm działających w branży cyfrowej tematy - porzucanie koszyków w Internecie oraz 
zakupy i sprzedaż w sektorze B2B. Raport dotyczący sektora B2B “Proces zakupowy w B2B. Wyzwania, trendy, 
inspiracje” ukazał się w październiku i odpowiada na pytania, w jaki sposób obecnie kupowane i sprzedawane 
są produkty i usługi dla firm oraz jakie są oczekiwania firm w tym kontekście. W zakresie porzucania koszyków 
zakupowych, przebadaliśmy na zlecenie e-Izby 1130 internautów i efektem badania jest obszerny raport 
“Porzucony e-koszyk. Dlaczego konsumenci porzucają zakupy w Internecie?”, którego premiera odbyła się 
29 listopada. W tej publikacji znajdą się informacje o tym, jakie są najważniejsze powody porzucania zakupów w 
sieci, ale także wskazówki dla e-sklepów, w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawisku lub odzyskać klienta, 
odpowiadając na jego potrzeby i komunikując oczekiwane przez niego wartości.

Firmy zrzeszone w e-Izbie, korzystając z wiedzy o konsumentach dostarczanej przez e-Izbę, mogą tak ukierunkować podejście do 
klientów, aby ci mogli otrzymać skrojone na ich miarę produkty, treści, metody komunikacji i obsługę.  Członkowie  mogą korzystać z 
udostępnianych przez  e-Izbę różnego rodzaju analiz i raportów rynkowych, pokazujących najważniejsze trendy  w e-commerce. W 
2018 roku na zlecenie Izby Gospodarki Cyfrowej powstały 4 raporty:  
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BADANIA I RAPORTY E-IZBY

Raport “Omnicommerce. Kupuję wygodnie”
maj 2018

analiza zachowań konsumenckich i trendów 
w zakupach mobilnych,
zakupy w kanałach offline-online-mobile-social,
ulubione miejsca zakupowe Polaków,
wpływ obecności w kanałach na wizerunek i sprzedaż,
reakcje konsumentów na niemobilne sklepy,
nowoczesny sklep - wyobrażenia.

analiza i rozwój polskiego rynku e-commerce,
profile polskich e-konsumentów,
marki e-commerce najlepiej rozpoznawane przez internautów,
wiarygodność sklepu online,
wskazówki, jak ulepszyć lub rozpocząć sprzedaż online.

analiza zakupów i płatności online i offline,
za i pzeciw płatnościom online i mobile,
metody płatności przy zakupach w kanale offline i online,
metody płatności w konkretnych kategoriach zakupowych,
wpływ oferowanych płatności na skłonność do zakupu,
skłonność do e-płacenia w przyszłości,

analiza ścieżki zakupowej polskich e-konsumetów,
diagnoza powodów, dla których konsumenci 
porzucają e-koszyki,
kategorie, gdzie porzucane są koszyki,
komunikacja z klientem porzucającym koszyk,
zapobieganie porzucaniu e-koszyków.

Raport “E-commerce w Polsce. Gemius dla 
  e-Commerce Polska” 
czerwiec 2018

Raport “Porzucony e-koszyk.” 
grudzień 2018

Raport “Płatności cyfrowe” 
grudzień 2018



Justyna Skorupska, W-ce przewodniczaca Rady Nadzorczej 
e-Izby oraz prezes Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes e-Izby na 
konferencji na Węgrzech

Udział Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes e-Izby w Board of 
Directors E-commerce Europe w Brukseli

Udział Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes e-Izby w Board od Directors E-commerce Europe w Brukseli

E-COMMERCE EUROPE:
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KOMITETY ROBOCZE (odpowiedniki grup merytorycznych e-Izby):
 e-Legislacja 
 Płatności 
 e-Logistyka

Przystąpienie IZBY do członkostwa nowej organizacji 
międzynarodowej EMOTA. 

TEMATY LEGISLACYJNE PORUSZANE NA ŁAMACH EE I EMOTA:
Wyrównanie ram prawnych dla konkurencji między unijnymi i 
chińskimi e-sprzedawcami:
 wymiana doświadczeń między poszczególnymi   
 państwami,
 rozwiązanie problemu na poziomie unijnym.

Podatek cyfrowy:
 wspólne działanie, gdy projekt nabierze rozpędu na   
 poziomie unijnym.

Reforma tzw. bezpiecznych przystani:
 w przypadku rozpoczęcia prac nad reformą wyłączeń   
 odpowiedzialności usługodawców internetowych wspólne  
 działanie, by nie doprowadziła ona do zaostrzenia tych  
 zasad.

Wystąpienia na konferencjach:
 E-commerce Węgry
 E-commerce Czechy

Wspólne wydarzenia z E-commerce Europe:
 Wspólnie z E-commerce Europe, Izba zorganizowała   
 warsztaty, z których uczestnicy mogli dowiedzieć się o  
 planach Unii Europejskiej w odniesieniu do    
 gospodarki cyfrowej i wdrożenia reformy handlu   
 elektronicznego VAT przyjętej w grudniu 2017 r. przez   
 państwa członkowskie UE. Uczestnicy mogli zadawać  
 pytania, wymieniać poglądy i  usłyszeć od europejskich  
 ekspertów o praktycznych  konsekwencjach, jakie może  
 za sobą  nieść obecnie przyjęte oraz przyszłe   
 prawodawstwo UE w dziedzinie podatków związanych z  
 handlem elektronicznym.

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA E-IZBY



E-Izba blisko biznesu i samorządów lokalnych!
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Izba Gospodarki Elektronicznej od dwóch lat jest również dostępna regionalnie. Mamy swoje oddziały na Śląsku oraz w Małopolsce. 
Dla przedsiębiorców lokalnie prowadzimy szereg działań edukacyjnych oraz legislacyjnych. Od 2017 roku 2017 roku współpracujemy 
z samorządami i urzędami miast: Rybnik, Tarnów, Katowice.  W ramach oddziałów lokalnych organizujemy: Szkołę Gospodarki Cyfrowej 
lokalnie, Polską Regionalną Gospodarkę Cyfrową, Strategie cyfrowe dla miast. Edukacja to podstawa działania w branży dlatego 
zależy nam na jak najszerszym dostarczaniu lokalnie wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej oraz budowaniu networkingu 
biznesowego lokalnie. Jest to ważny element strategi Izby Gospodarki Elekronicznej aby być blisko biznesu lokalnego i samorządów. 

Izba zorganizowała wspólnie z samorządami, organizacjami lokalnymi oraz biznesem lokalnym: 
 Szkoła Gospodarki Cyfrowej Lokalnie: Rybnik, Tarnów, Wrocław, Kraków
 Konferencje Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa Organizacja konferencj w Tarnowie
 Krakowski Dialog Cyfrowy
 Poznański Dialog Cyfrowy

E-IZBA LOKALNIE

Borys Skraba, CEO Bold Brand Commerce

Działania lokalne Izby w danych miastach to budowanie społeczności profesjonalistów w lokalnych 
środowiskach, gdzie ludzie maja wiekszą szansę współpracy nad rozwojem swoich lokalnych 
wyzwań z tematu ecommerce. Zdecydowanie prościej współpracować i dzielić się wiedzą oraz się 
wspierać w swoim lokalnym mieście i środowisku.   

Maciej Szczepański, Prokurent, Dyrektor działu prawnego, OLX Group Poland 

Kameralne spotkania z lokalnym biznesem E-Izba organizuje konferencje i warsztaty

Współpraca z Izbą Gospodarki Elektronicznej to duże możliwości, zarówno dla mniejszych, jak i 
większych przedstawicieli sektora e-commerce. Nasze wspólne działania na szczeblu lokalnym i 
krajowym są skutecznym środkiem realizowania interesów członków Izby. Pozwalają one także 
zaprezentować nasze osiągnięcia i edukować rynek w zakresie szeroko rozumianej cyfryzacji. 
Wyrazem aktywności Izby w regionie wielkopolskim na przestrzeni ostatnich miesięcy była m.in. 
wizyta przedstawicieli organów administracji centralnej w Poznaniu, podczas której mieli oni okazję 
poznać codzienną specyfikę pracy liderów rynku usług elektronicznych. 

Klaudia Jabłońska, Business Relationship Manager, e-Izba

Dobre relacje w biznesie to nie tylko źródło udanych transakcji, to przede wszystkim czynnik, który 
powoduje, że bez zbędnej refleksji, możemy powiedzieć głośno: lubię swoją pracę. Czynnik ludzki i 
tworzenie przyjaznego środowiska pracy nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz firmy, jest 
nieocenioną składową dobrego samopoczucia, które także przekłada się na większą efektywność. 
Od kiedy jestem częścią e-Izby, bacznie przyglądam się rozwojowi relacji reprezentantów firm 
zrzeszonych, które pomogłam zaincjować i jestem wdzięczna za wyjątkową atmosferę, którą mogę z 
Wami budować. Wasze transparentne plany biznesowe, wymiana wiedzy i doświadczeń, wzajemna 
sympatia i budowanie prawdziwych więzi utwierdzają mnie w przekonaniu, że jestem częścią bardzo 
wartościowej i wyjątkowej społeczności cyfrowej.



Paulina Wojczyńska, Project Director Izby Gospodarki Elektronicznej 

PRELEGENCI KONFERENCJI ORAZ NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY 

Firmy, które jako pierwsze zaufały idei projektu i zostały Partnerami konferencji to:

27 września 2018 r. zapisze się na dobre w historii performance marketingu i afiliacji. Tego dnia w Warszawie odbyła się konferencja 
Performance Day CEE, na której zgromadzili się nie tylko liderzy polskiej branży ale także eksperci z ponad 10 państw regionu CEE. To 
wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie, organizowane przez Izbę Gospodarki Elektronicznej zapoczątkowało cykl konferencji, które 
będą się odbywać co roku.

Dla branży e-commerce, performance marketing i afiliacja to jedne z ważniejszych obszarów działań.  
Podczas konferencji Performance Day CEE polscy i międzynarodowi prelegenci opowiadali m.in. o najważniejszych trendach z obszaru 
performance marketingu i marketingu afiliacyjnego, jakich można się spodziewać się w 2019 roku oraz o tym, co nas czeka w social 
media w przyszłym roku. Poruszono także zagadnienia dotyczące m.in. machine learning, atrybucji, customer journey, zaawansowanej 
reklamy w social mediach czy analizy danych. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć case studies: Answear.com, home&you czy 
Euroloan.

Izba Gospodarki Elektronicznej to nie tylko legislacja i edukacja. To także społeczność firm i ludzi, 
ekspertów i liderów branży. Dlatego tak ważne są inicjatywy o charakterze networkingowym, dzięki 
którym nasi członkowie mogą wymieniać się doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat najnowszych 
trendów czy obecnej kondycji branży. Biznes to relacje i nie zastąpią ich najbardziej innowacyjne 
technologie XXI wieku. Dlatego zapraszam naszych członków do korzystania także z tych możliwości, 
jakie daje Izba Gospodarki Elektronicznej. Tym bardziej, że na 2019 rok zaplanowaliśmy jeszcze więcej 
działań o charakterze networkingowym. 
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Performance Day CEE - 
pierwsza w Polsce konferencja performance 
obejmująca region CEE.

Edyta Frąckowiak, Dyrektor Operacyjny Semahead

„Tym, co motywuje Semahead do aktywnego współtworzenia konferencji Performance Day CEE jest 
przede wszystkim możliwość szerokiego dotarcia do osób, dla których performance marketing nadal 
jest nieodkrytym lądem – wydawać by się mogło niemożliwym, że obecnie ktoś jeszcze może nie 
mierzyć swojego biznesu, wydatków i efektywności – tymczasem są na naszym rynku reklamodawcy 
wydający budżety nieoptymalnie, w sposób chaotyczny i uznaniowy, czy też w oparciu o źle 
zbierane dane. To duża grupa, której trzeba pokazać jak może i jak powinien wyglądać ich portfel 
przychodowy i kosztowy. Digital daje obecnie nieskończone możliwości optymalizacji – zarówno w 
oparciu o zaawansowaną jak i podstawową analitykę, umiejętne użycie narzędzi czy strategię 
alokacji budżetów. Performance Day CEE ma w założeniu dawać solidną dawkę inspiracji i wiedzy na 
temat tego co i jak można zrobić w digitalu, aby znaleźć się w czołówce peletonu branży 
e-commerce, czerpiąc zarówno z doświadczeń polskich, jak i zagranicznych agencji, reklamodawców 
czy producentów narzędzi.”



LAUREACI KONKURSU PERFORMANCE MARKETING DIAMONDS CEE 2018

JURY
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Jednym z celów Izby Gospodarki Elektronicznej jest tworzenie warunków do edukacji i networkingu, także tego międzynarodowego. 
Dlatego też w 2018 roku postanowiliśmy stworzyć projekty o zasięgu regionu CEE. Jednym z nich był konkurs Performance Marketing 
Diamonds CEE.
Performance Marketing Diamonds CEE to pierwszy międzynarodowy konkurs skupiający się stricte na obszarze performance 
marketingu i afiliacji.

Idea konkursu ma na celu docenienie marek i firm usługowych, których działania marketingowe w internecie charakteryzują się 
wyjątkową efektywnością. Konkurs obejmuje region CEE.

To pierwszy w Polsce konkurs, w którym polskie firmy mogły pokazać swoje aktywności poza granicami kraju. Także firmy z regionu 
CEE prowadzące w nim działania performance mogły zgłosić się do konkursu i zaprezentować swoją efektywność. 

KONKURS 
PERFORMANCE MARKETING DIAMONDS 
CEE 2018 

Bartłomiej Twardosz, 
E-commerce Manager, 
W.KRUK S.A

Pierwszy laureat 
GRAND PRIX w konkursie 
Performance Marketing  
Diamonds CEE – Performics 

Współpraca z Performics 
obejmuje bieżące kampanie 
performance oraz kampanie 
marketingowe. Ciągła, wieloletnia 
już współpraca nauczyła nas w 
jaki sposób prowadzić wspólną 
komunikację. Jak wyznaczać i 
realizować najbardziej ambitne 
cele oraz dlaczego współpraca, a 
właściwie partnerstwo i zaufanie 
pomiędzy klientem, a agencją jest 
ważne. Performics jest dla nas 
wsparciem, z którym każda 
kampania jest możliwa, a każdy 
cel jest do osiągnięcia. 

Florinel Chis

Rafał Kostka Wojciech Tomaszewski

Michał Pachnik

Tomasz Karolak

Anna Iller

Tomasz MarszałłMateusz Łukianiuk

Edyta Frąckowiak

Marcin Michalski

Agnieszka Chabrzyk Grzegorz Bosowski Jarosław Ruciński Łukasz Szymula

Tomasz Michalik



W trakcie Forum wręczona została również nagroda w konkursie 
Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej 2018. Laureatką 
nagrody została Róża Thun, aktywna europosłanka, która w 
Parlamencie Europejskim pełni funkcję przewodniczącej grupy 
roboczej ds. jednolitego rynku cyfrowego. Działa również w 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, gdzie 
szczególnie uwzględnia aspekty e-commerce. Pani Róża Thun 
jest wyjątkowo proaktywna w działaniach rozwoju handlu 
transgranicznego – działa na rzecz usuwania przeszkód dla 
sektora e-commerce. W lutym tego roku, dzięki jej wysiłkom, 
przyjęto rozporządzenie, które kończy geoblokowanie sprzedaży 
towarów i usług on-line.

Konkursu Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej 2018.
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Omnichannel to nie trend, to rzeczywistość. Temu właśnie zagadnieniu oraz innym kluczowym tematom związanym z wielokanałowym 
konsumentem i jego ścieżkami zakupowymi poświęcona była tegoroczna, II już, edycja Forum Gospodarki Cyfrowej. Organizatorem 
wydarzenia, które odbyło się 9 października 2018 r. przy ul. Mysiej 3 w Warszawie była Izba Gospodarki Elektronicznej

W ciągu ostatnich pięciu lat, diametralnie zmienił się model konsumenta, jego oczekiwania, zachowania i sposoby podejmowania 
decyzji zakupowych. 
 Z tego właśnie powodu, w tym roku program konferencji skupił się właśnie na nim. Izba Gospodarki Elektronicznej, jako 
 instytucja zrzeszająca branżę e-commerce, ma możliwość zaangażowania najlepszych do zaprezentowania inspirujących 
 case studies, dzięki którym uczestnicy Forum podczas Konferencji otrzymali ogromną dawkę praktycznej wiedzy do 
 zastosowania w swoim biznesie – podkreśla Patrycja Sass- Staniszewska, prezes e-Izby.

Współczesne trendy 
Program Forum w tym roku został podzielony na dwa bloki Customer Trends oraz Customer Journey. Uczestnicy pierwszego z nich, 
mieli możliwość poznać kluczowe statystyki dotyczące współczesnych konsumentów i trendów związanych z ich preferencjami 
zakupowymi. W drugim bloku natomiast, eksperci omówili zachowania konsumentów w kontekście wielokanałowego procesu 
zakupowego, który zaczyna się już od inspiracji i szukania informacji, a kończy na zakupie.
Podczas konferencji przybliżono m.in. profil wielokanałowego konsumenta oraz jego oczekiwania od sklepów i e-sklepów. Prelegenci 
odpowiedzi również na pytanie dotyczące tego, jak współczesny klient wyobraża sobie płatności przyszłości. 
Forum to także miejsce, gdzie prelegenci wskazali, dlaczego personalizacja oferty to konieczność, a nie trend. Podpowiedzieli także jak 
wykorzystać potencjał offline do generowania sprzedaży online, jak zaangażować zmęczonego konsumenta oraz w jaki sposób 
wykorzystać marketing automation w strategii omnichannel.

Konsument, jego oczekiwania i zachowania mocno wpływają na marki, ale biznes to także działanie w oparciu o przepisy prawne, które 
nie zawsze nadążają za szybko zmieniającą się rzeczywistością, nie tylko w Polsce. Temu zagadnieniu poświęcony był 
międzynarodowy panel dyskusyjny prowadzony przez mec. Witolda Chomiczewskiego, Pełnomocnika ds. legislacji Izby Gospodarki 
Elektronicznej, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy. Gośćmi debaty byli:
 Jakub Kłoczewiak, Dyrektor ds. relacji z klientem Allegro
 Alan Rhode, Co-Founder — Taxmen ITALY, reprezentant Ecommerce Europe
 Triin Saag, Director of Government Emota
 Dorota Bachman, CEO Ravelo
 Jakub Gierszyński, E-commerce and Marketing Director Inter Cars

Partnerami wydarzenia byli: 

                                                                                                                                                     

II EDYCJA FORUM GOSPODARKI CYFROWEJ
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KONKURS 
E-COMMERCE POLSKA AWARDS 2018

Konkurs od lat kierowany jest do przedstawicieli małych, 
średnich i dużych sklepów, platform e-commerce oraz dla 
e-usług, a także dla e-finansów. Honorowani są w nim ci, 
którzy wyróżniają się wizją, innowacyjnym myśleniem i 
sukcesami e-biznesowymi. Tytuł laureata e-Commerce 
Polska awards jest potwierdzeniem jakości działania firmy 
oraz zaufania, jakim darzą ją jej klienci. Nie inaczej jest także 
w tym roku. To już VI edycja Konkursu, który cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem.

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej 



W tym roku tradycyjnie byliśmy obecni w mediach ponad 2000 razy. Mieliśmy rekordową obecność w mediach drukowanych, w tym 
7 razy na okładce Rzeczpospolitej. 

Każda firma wstępująca do Izby Gospodarki Elektronicznej otrzymuje:
 komunikacja do mediów: przygotowujemy informację prasową o nowej firmie, którą następnie rozsyłamy do mediów i biznesu
 zamieszczamy logotyp firmy oraz opis na stronie www.eizba.pl
 zamieszczamy posty na naszych mediach społecznościowych o nowej firmie
 wysyłamy dedykowany mailing do zrzeszonych firm o przyjętej firmie

Stała obecność e-Izby w mediach to ponad 2000 publikacji rocznie.

Patronaty zewnętrzne: patronujemy ponad 40 eventom rocznie!

To nie wszystko! W tym roku odpaliliśmy portal wiedzy o e-commerce komerso.pl. Jego zakładki tematyczne są podzielone zgodnie z 
grupami tematycznymi e-Izby. Powstała tez w serwisie zakładką Global Commerce  - zawierająca materiały merytoryczne w j. 
angielskim na temat polskiego rynku, ale też informacje z rynków zagranicznych.
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E-IZBA W MEDIACH

Izabela Rakowska-Boroń
PR Manager e-Izba

Izba Gospodarki Elektronicznej nie jest jedną z wielu organizacji w branży e-commerce. To przede wszystkim 
prężnie działająca platforma wymiany myśli i doświadczeń, która jest bardzo aktywna choćby w obszarze 
legislacji na rzecz firm działających w e-commerce i digital. Dostarcza bardzo cenną, często unikatową wiedzę z 
zakresu szeroko pojętego e-commerce, wspierając tym samym zrzeszone w niej firmy członkowskie.
Dzięki swoim prężnym, wielowymiarowym działaniom, e-Izba wyrosła na wiarygodnego eksperta rynku 
e-commerce, którego ekspercką wiedzą chętnie podpierają się największe ogólnopolskie media informacyjne, 
takie jak Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza czy Dziennik Gazeta Prawna itp.
W tych oraz innych mediach drukowanych (zarówno na czołówkach gazet, jak i w dużych tekstach newsowych), 
a także w największych informacyjnych oraz branżowych portalach internetowych, e-Izba niejednokrotnie 
informowała o swoich postulatach dotyczących choćby zniesienia barier w prowadzeniu działalności 
e-commerce oraz uproszczenia procedur legislacyjnych, digital tax czy split payment. Wielokrotnie podkreślała, 
m.in. wpływ, jaki na polską gospodarkę ma brak odprowadzania podatku od towarów i usług. Edukowała 
czytelników, w jaki sposób przeprowadzać transformację cyfrową tradycyjnych biznesów. Niejednokrotnie 
wskazywała w mediach wady projektowanych regulacji związanych z postulatami objęcia zakazem handlu w 
niedziele na rynku e-commerce w nie tak dawnej batalii parlamentarnej. To dzięki zwielokrotnionym działaniom 
e-Izby branża jest obecnie wolna od restrykcyjnych przepisów. 

Anna Palowicz
Marketing Manager e-Izba

W 2019 roku będziemy kontynuować nasze 
tradycyjne działania PR, a w planach mamy 
rozszerzenie komunikacji e-Izby o media 
skierowane do branży marketingowej oraz 
branży nowych technologii, aby jeszcze 
efektywniej docierać z edukacją do 
biznesowego otoczenia Izby Gospodarki 
Elektronicznej, jak również promować 

sukcesy naszych firm zrzeszonych. Skupimy się także na 
mocniejszej promocji naszych własnych wydarzeń, które pozwalają 
nam integrować podmioty gospodarki cyfrowej. Będziemy szukać 
nowych partnerstw i obejmować Patronatem wydarzenia, które 
mają potencjał zwiększania rozpoznawalności e-Izby oraz firm w 
niej zrzeszonych.



Szanowni Państwo,
Rok 2019 zbliża się dużymi krokami. W związku z tym chciałam życzyć firmom zrzeszonym w Izbie Gospodarki Elektronicznej 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności w biznesie i życiu prywatnym. 

Korzystając z okazji dziękuję Państwu za kolejny wspólny rok, który był niewątpliwie sukcesem branżowym. Jeszcze raz zapraszam do 
udziału w aktywnościach w kolejnym roku. Twórzcie z nami silną legislację cyfrową, angażujcie się w działania networkingowe i 
biznesowe a także korzystajcie z edukacji w Szkole Gospodarki Cyfrowej. Działajcie z nami lokalnie i korzystajcie w swoich biznesach 
z raportów badawczych e-Izby. Tylko z Państwa zaangażowaniem w działania Izby Gospodarki Elektronicznej jesteśmy stanie osiągać 
jeszcze większe sukcesy dla polskiego e-commerce i dla dalszego rozwoju cyfrowego kraju. Zapraszam do zapoznania się z planami. 

Sprawdź plany Izby Gospodarki Cyfrowej na 2019!

Jeszcze raz Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu, 
Izba Gospodarki Elektronicznej 

PLANY NA 2019
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

http://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/11/Izba-Gospodarki-Elektronicznej_plany-2019_FIN.pdf

