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Zapraszam do współpracy,

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej

WWW.EIZBA.PL

Szanowni Państwo,

Rok 2019 to rok intensywnego rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej. To czas aktywny dla e-commerce, a co 

za tym idzie dla Izby Gospodarki Elektronicznej, która działa na rzecz niwelowania barier rozwoju sektora 

cyfrowego w Polsce, edukacji branży oraz konsumenta, a także efektywnie reprezentowała wspólne interesy w 

dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami pozarządowymi w 

kraju i na świecie.

Miniony rok to czas aktywnych działań legislacyjnych, edukacyjnych a także budowania społeczności liderów branży e-commerce. 

Spotykaliśmy się z ministerstwami w temacie podatku cyfrowego - by nie objął polskiej branży e-commerce. 

Przygotowaliśmy w ramach grupy legislacyjnej poradnik z zakresu zwrotów i reklamacji w e-commerce

Prowadziliśmy projekty dotyczące m.in. korekty art. 18 uśude, który jest sprzeczny z RODO oraz dostępu do bazy Pesel dla  

branży e-commerce celem usprawnienia i rozwoju. 

Wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęliśmy aktywną edukację MŚP w zakresie crossborder  

e-commerce.

Uczestniczyliśmy m.in. w panelach dyskusyjnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz  Kongresie 590 w

Rzeszowie.

Ponadto byliśmy aktywni regionalnie: na Śląsku, w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie. Przeszkoliliśmy kilkuset przedstawicieli

biznesu. W ramach akcji “Kupuję w Internecie” przeszkoliliśmy regionalnie Seniorów.

Mocno budowaliśmy networking biznesowy. W odpowiedzi na potrzeby firm zrzeszonych zorganizowaliśmy nowe cykliczne

wydarzenia e-Izba Fridays i e-Izba Evening, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli firm

członkowskich.

Powstała zamknięta grupa e-Izba Retailers Group zrzeszająca największe podmioty z branży retail.

Odbyły się kolejne edycje konkursów:  e-Commerce Polska awards i Performance Marketing Diamonds CEE oraz Forum

Gospodarki Cyfrowej – Digital Policy.

Byliśmy obecni m.in. w takich mediach jak Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Home & Market, Marketing w

Praktyce czy Gazeta Finansowa oraz w mediach online.

W 2020 roku stawiamy na silny rozwój organizacji, także lokalny, oraz umocnienie zrzeszonej w e-Izbie społeczności. Naszą misją jest 

rozwój polskiej gospodarki cyfrowej. Dokładamy wszelkich starań, by podmioty reprezentujące sektor e-gospodarki zrzeszone w 

e-Izbie mogły funkcjonować w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Wspólnie zamierzamy kontynuować monitorowanie zmian

prawnych oraz jeszcze aktywniej uczestniczyć w konsultacjach społecznych aktów prawnych regulujących działalność podmiotów z

sektora cyfrowej gospodarki. Będziemy kontynuować edukację na uczelniach wyższych oraz zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej.

Networking to czas nawiązywania relacji biznesowych, dlatego zapraszamy do udziału w e-Izba Fridays i e-Izba Evening. Grupy

merytoryczne zostaną dostosowane do potrzeb firm zrzeszonych, dzięki czemu jeszcze lepiej spełnią swoją funkcję. W tym roku nie

zabraknie aktywności w kierunku crossborder e-commerce oraz B2B e-commerce. Powołujemy dwie nowe grupy, dla których

przygotujemy aktywny plan działań. Ponadto - czekają nas kolejne edycje konkursów: e-Commerce Polska awards i Performance

Marketing Diamonds CEE oraz Forum Gospodarki Cyfrowej.

Wystartuje także konkurs Dyrektor e-Commerce Roku. Uhonorujemy w nim liderów stojących za sukcesem innowacyjnych projektów,

działań i wdrożeń w biznesach e-commerce.

Zapraszam Państwa do lektury Magazynu Izby Gospodarki Elektronicznej. Wejdźcie z nami w 2020 rok z energią i zaangażowaniem.

Zaplanujcie z e-Izbą 2020 rok!



Nowe firmy zrzeszone w 2019 roku!

Dlaczego Izba Gospodarki Elektronicznej?

WWW.EIZBA.PL

JAKUB JASIŃSKI, Dyrektor e-Commerce & Omnichannel, CCC

Grupa CCC posiada w Polsce 5 znaczących e-sklepów; eobuwie.pl, modivo.pl ccc.eu, DeeZee.pl oraz Gino-Rossi.com, 

dlatego nie mogło nas zabraknąć wśród grona podmiotów kształtujących rynek e-commerce w kraju.

ROBERT KOSTERA, Dyrektor ds. Sprzedaży, E.PACK Sp. z o.o.

Jako oficjalny i jedyny dystrybutor w Polsce urządzeń pakujących firmy Neopost dedykowanych dla e-commerce (B2B i B2C) 

oraz fulfillment od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy znaleźć się w gronie najbardziej liczących się polskich podmi-

otów świadczących usługi dla branży e-commerce. Byłem przekonany, że zostając członkiem e-Izby, będę miał na bieżąco 

dostęp do nowości oraz aktualności z zakresu e-commerce. Muszę tutaj również wspomnieć, że zrzeszając się w e-Izbie 

liczyłem na kontakty z potencjalnymi klientami, moje przeczucie mnie nie zawiodło – ilość zainteresowanych Automatycznym 

Systemem Pakowania ze strony członków e-Izby przerosła moje oczekiwania.

JAKUB CZERWIŃSKI, VP Sales CEE, AYDEN 

Każdego miesiąca, kolejne, globalne marki zwiększają swoją obecność w Polsce i krajach regionu CEE. Razem z nimi, 

dynamicznie rozwija się Adyen - operator płatności pracujący między innymi z eBay, H&M, Netflix, Adidas, Lidl czy LOT. 

Nasza decyzja o dołączeniu do grona Partnerów E-Izby była naturalna. Dzielenie się wiedzą o rynku płatności, 

zaangażowanie w grupy robocze czy współorganizacja wydarzeń branżowych to działania, w które chcemy inwestować 

nasz czas i zasoby.

Bartłomiej Kiermasz, E-Commerce Competency Center Lead, SII

SII od lat realizuje projekty w obszarze e-commerce i Customer Experience dla klientów z Polski i zagranicy. Przystąpienie 

do Izby Gospodarki Elektronicznej traktujemy jako naturalny krok rozwoju naszego Centrum Kompetencyjnego E-commerce. 

Dzięki temu będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w budowaniu i rozwijaniu polskiego środowiska e-commerce. Dzielenie 

się najlepszymi praktykami w tym obszarze jest dla nas niezwykle wartościowe. Jestem przekonany, że dzięki licznym inicjaty-

wom realizowanym przez e-Izbę będziemy w stanie robić to jeszcze efektywniej, wnosząc istotny wkład w rozwój rynku i 

wsparcie całej branży.

Wojciech Wieczorek, Business Development Manager, HOPI PL POLAND

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz sklepów internetowych, HOPI przygotowało produkt usług logistycznych 

dla branży eCommerce. Dzięki stowarzyszeniu Izby Gospodarki Elektronicznej możemy stworzyć unikalną sieć kontaktów 

branżowych aby ułatwić sprzedającym wsparcie logistyczne i dystrybucję towarów od producentów do odbiorców w całym 

łańcuchu dostaw w regionie CEE / Europy Środkowej zarówno w kanale B2C jak i B2B.
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“Jeśli istnieje coś takiego, jak dobre przywództwo, 
to na pewno lider powinien dawać dobry przykład” 
- Ingvar Kamprad, założyciel IKEA

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku powstał z myślą o ludziach stojących za sukcesem 
innowacyjnych projektów, działań i wdrożeń w biznesach e-commerce. To jedna z najszybciej 
rozwijających się branż. Wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i zaangażowania 
liderów, z których wizją utożsami się zespół, a finalnie tysiące i miliony e-konsumentów. 

To styl myślenia, otwartość i działania dyrektorów e-commerce i ich zespołów pomagają we 
wdrażaniu innowacji i w efekcie sprawia, że marka odnosi sukcesy na rynku.

„e-Izba została założona po to, aby wspierać biznes e-commerce. Wsparcie to nie tylko legislacja czy 
edukacja – to także docenienie pracy w rozwój branży. Od lat nagradzamy biznesy e-commerce w 
konkursie e-Commerce Polska awards. Teraz nadszedł czas, aby pokazać jaką rolę w sukcesie marek 
mają liderzy i zespoły e-commerce. Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku to inicjatywa doceniająca 
nowatorskie i efektywne działania dyrektorów oraz zespołów e-commerce. Wieżę, że ten konkurs 

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej

Startujemy w pierwszych miesiącach 2020 roku!

Kategorie podzielone na branże i obszary!

Kategorie indywidualne i zespołowe!

Doceń swój zespół i zgłoś go do konkursu!

„e-Izba została założona po to, aby wspierać biznes e-commerce. Wsparcie to nie tylko legislacja czy 
edukacja – to także docenienie pracy w rozwój branży. Od lat nagradzamy biznesy e-commerce w 
konkursie e-Commerce Polska awards. Teraz nadszedł czas, aby pokazać jaką rolę w sukcesie marek 
mają liderzy i zespoły e-commerce. Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku to inicjatywa doceniająca 
nowatorskie i efektywne działania dyrektorów oraz zespołów e-commerce. Wieżę, że ten konkurs 

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej
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Jaki stosunek do e-płatności w e-commerce mają Polacy?

W Polsce nadal niemal połowa osób kupujących online wybiera płatność gotówką przy odbiorze 

towarów[1]. Tymczasem dużo łatwiejszym rozwiązaniem mogłoby być dokonanie płatności 

szybko, wygodnie i bezpiecznie kartą płatniczą. Rozwiązanie Card on file umożliwia konsumen-

tom zapisanie danych karty tylko raz np. na smartfonie lub w danym sklepie internetowym, w 

którym często robią zakupy. Dzięki temu mogą płacić za produkty i usługi w internecie nawet 

jednym kliknięciem. Natomiast usługa Visa Checkout pozwala na zapisanie danych różnych kart 

płatniczych w jednym miejscu. Upraszcza to konsumentom dokonywanie transakcji, gdyż tylko raz 

zapisują dane swoich kart debetowych, kredytowych lub przedpłaconych oraz preferowany 

adres dostawy. Visa wspiera właścicieli e-sklepów w rozwijaniu ich biznesu, zapewniając szybkie, 

wygodne i bezpieczne sposoby dokonywania płatności kartą, a pozytywne doświadczenia płatnicze mogą przełożyć się na zmnie-

jszenie liczby porzuconych koszyków zakupowych przez konsumentów.

Co powiedziałaby Pani osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo takich transakcji?

Płatności kartą są bardzo bezpieczne. Podczas zakupów w e-commerce i m-commerce oprócz szybkości i wygody, konsumenci dużą 

wagę przywiązują do należytej ochrony transakcji. Odpowiedzią Visa na te potrzeby jest między innymi usługa Verified by Visa. Dzięki 

niej w serwisach oznaczonych symbolem Verified by Visa kupujący może zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie transakcji 

za pomocą jednorazowego hasła SMS lub przez powiadomienie push w aplikacji mobilnej banku. Bezpieczeństwo zakupów w 

aplikacjach za pośrednictwem smartfona czy tabletu zapewnia także technologia tokenizacji. Zastępuje ona wrażliwe dane karty 

płatniczej losowo wygenerowaną liczbą, tzw. tokenem, który jest przypisany do urządzenia, konkretnego detalisty czy kategorii 

transakcji. Stokenizowane dane nie mogą zostać skojarzone z danymi karty i jej posiadacza. Dzięki temu  zaszyfrowane informacje 

mogą być bezpiecznie przechowywane przez sprzedawców internetowych lub zapisane na urządzeniu mobilnym. Wpływa to 

oczywiście także na przyspieszenie procesu dokonywania transakcji i przekłada się na większy komfort konsumentów. Ponadto konsu-

menci płacący dowolną kartą – debetową, kredytową lub przedpłaconą – mogą skorzystać z usługi chargeback. Pozwala ona 

odzyskać pieniądze na przykład, gdy zakupiony towar jest niezgodny z opisem lub gdy sklep nie zwrócił nam środków w ramach 

reklamacji. Takiej dodatkowej ochrony nie daje żadna inna forma płatności.

Jakie najważniejsze zmiany przechodzą obecnie e-płatności?

Ważną zmianą dla rynku e-commerce i m-commerce jest wprowadzona właśnie w USA specyfikacja Secure Remote Commerce (SRC), 

opracowana przez organizację EMVCo, której Visa jest członkiem. Dzięki SRC, realizując transakcje w sieci kupujący będzie korzystać 

z osobistego, bezpiecznego i ujednoliconego standardu płatności „click to pay”. Nie będzie więc trzeba już rejestrować się i logować, 

by dokonać płatności. Transakcje online mają być równie łatwe jak płatności kartą w świecie realnym. Ikonka SRC ma stać się odpow-

iednikiem symbolu płatności kartowych w fizycznych punktach sprzedaży. W rezultacie zakupy w internecie będą o wiele przyjemnie-

jsze. Visa będzie proponować SRC użytkownikom Visa Checkout, także w Polsce.

Świat e-commerce i m-commerce zmieniła  także dyrektywa PSD2, która weszła  w życie we wrześniu 2019 r. Wprowadziła ona 

między innymi obowiązek silnego uwierzytelniania klienta (Strong Customer Authentication), czyli rozwiązania opartego o zastosowan-

ie co najmniej dwóch elementów uwierzytelniających, które mają zapewnić należyte bezpieczeństwo transakcji.

Obecnie coraz więcej usługodawców umożliwia klientom dokonywanie płatności subskrypcyjnych, które ze względu na automatyzm 

transakcji i brak konieczności pamiętania o ich dokonywaniu są  bardzo wygodne.

Małgorzata Ciszecka, Head of Merchants CEE, VISA
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Czy może Pani przybliżyć profil klienta przyszłości? Na czym mu będzie zależeć?

Klient przyszłości to przede wszystkim klient mobilny, samodzielny, ale też świadomy – chce dokonywać zakupów szybko, wygodnie 

i w bezpieczny sposób. To również klient, który coraz bardziej ogranicza transakcje gotówkowe na rzecz cyfrowych. Płatności cyfrowe 

pozwalają bowiem robić zakupy praktycznie przez całą dobę, a więc wtedy, kiedy mamy na to czas lub ochotę.  Ponadto klient 

przyszłości będzie oczekiwał podobnego doświadczenia zakupowego w świecie realnym, jak w internecie, np. podpowiedzi dotyczą-

cych dostępnych lub komplementarnych produktów, które mogą pojawiać się na dedykowanych ekranach czy w aplikacji mobilnej. 

W ten sposób handel offline i online będą się uzupełniać, a konsumenci będą mogli korzystać z korzyści handlu wielokanałowego.

Prognozujemy, że docelowo przyszłość sklepów stacjonarnych to tzw. showroomy z ograniczonym asortymentem, a konsumenci będą 

wybierać produkty i dokonywać płatności na ekranach multimedialnych lub w aplikacjach. W kolejnych latach z pewnością będziemy 

obserwować dynamiczny dalszy rozwój m-commerce. Już teraz 58 proc. klientów e-sklepów kupuje za pośrednictwem smartfonów[2], 

a  zakupy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dominują w grupie osób w wieku 15-24 lata[3].  Smartfon stał się już pełnoprawnym 

narzędziem płatniczym.

W jaki sposób firmy, takie jak Visa mogą zaspokajać te nowe potrzeby klientów?

Musimy ciągle ulepszać istniejące produkty płatnicze oraz tworzyć nowe rozwiązania. Ważne jest również, by narzędzia płatnicze 

znajdowały zastosowanie w sprzedaży wielokanałowej. Visa od lat wspiera handlowców w realizacji tego celu. W naszych centrach 

innowacji na świecie, np. w Berlinie, ale także w Inkubatorze Innowacji Visa w Warszawie pracujemy m.in. nad nowymi sposobami 

realizowania transakcji. Wypracowywane przez nas nowatorskie rozwiązania powinny jeszcze bardziej uprościć proces płatności w 

e-commerce oraz, w razie potrzeby, umożliwić połączenie go z doświadczeniem konsumenta w tradycyjnym sklepie.

Małgorzata Ciszecka, Head of Merchants CEE, VISA

https://www.cashless.pl/4673-jak-placic-za-zakupy-w-internecie

Raport „E-commerce w Polsce 2018. Gemius dla e-Commerce Polska”
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Twoje największe wyzwanie roku 2019
Rok 2019 to bardzo pracowity czas dla CCC - integracja nowych spółek, transformacja cyfrowa, w tym wdrożenie 
nowych systemów informatycznych (m.in. ERP), a przede wszystkim uruchomienie aplikacji mobilnej oraz serwisu 
e-commerce CCC.

Największy sukces 2019
Z satysfakcją patrzymy na skuteczny proces transformacji cyfrowej związany m.in. z uruchomieniem sklepu 

internetowego ccc.eu oraz na usługę esize.me – innowacyjne w skali świata narzędzie, które dzięki wykonaniu skanu 3D stopy pozwa-
la na dokładne dopasowanie obuwia. Nie bez znaczenia jest także nagroda e-Izby w kategorii Best on mobile za aplikację mobilną, 
która wystartowała w 2019 roku i która staje się sercem komunikacji z Klientem. Dziś śmiało możemy powiedzieć CCC = Cyfryzacja 
Czyni Cuda.

Najważniejszy trend w e-commerce w 2020
Mocniejsze przenikanie się kanałów nie tylko z offline do online, ale także z online do offline m.in. dzięki planowanym narzędziom do 
mierzenia i kierowania ruchu naziemnego bezpośrednio z działań internetowych. Spodziewam się także nowych lub zaktualizowanych 
konceptów retail, w których nacisk zostanie położony na przedstawienie oferty internetowej oraz na łatwość zamówienia produktów 
niedostępnych w sklepach.

JAKUB JASIŃSKI Dyrektor e-Commerce & Omnichannel CCC

Najważniejszy trend 2020
Myślę, że można zdecydowanie mówić o trendzie jeśli z roku na rok liczba polskich e-eksporterów wzrasta. Bada-
nia aktywności eksportowej w kanale e-commerce polskich firm prowadzone w dwuletnich odstępach przez GUS 
wskazują na długoterminowy trend wzrostowy liczby podmiotów prowadzących e-eksport  zarówno do UE, jak i 
krajów trzecich niezależnie od klasy ich wielkości.  Biorąc pod uwagę przyrost firm e-eksportujących można 
również założyć, że w 2016 roku adopcja e-eksportu przez polskie firmy następowała szybciej niż adopcja e-com-
merce wśród przedsiębiorstw, które jeszcze nie przekonały się do tego kanału sprzedaży.

Najciekawsze wdrożenie w e-commerce 2019
Jednym z ciekawszych wdrożeń w minionym roku była decyzja o rozwoju sieci retail przez spółkę e-obuwie.pl poprzez inwestycję w 
innowacyjny skaner esize.me. Urządzenie umożliwia opracowanie modelu 3D stóp i wybranie odpowiednich butów korzystając z 
elektronicznego katalogu. Co więcej, gotowy, trójwymiarowy model stopy jest wysyłany do bazy danych sklepu a klient może go 
przypisać do numeru swojej komórki albo maila. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia robienie zakupów online w kategorii produktów 
które powinny być odpowiednio dopasowane

Paweł Oleszczuk Advisory Manager PwC

Największe wyzwanie roku 2019
Z perspektywy biznesowej dużym wyzwaniem mijającego roku było wdrożenie nowego systemu wynagradzania 
w sieci sprzedaży. Była to pierwsza duża zmiana sytemu wynagradzania od ponad 5 lat, a więc od momentu 
zmiany modelu biznesowego i rozpoczęcia sprzedaży w kanale e-commerce. Wdrożenie nie przebiegło oczywiś-
cie bez pewnych perturbacji, jednak jako że w TIM-ie jedyną pewną rzeczą są zmiany i zespół dość szybko adap-
tuje się do nowej rzeczywistości, na finiszu mijającego roku możemy już ogłosić, że wdrożenie zakończyło się 
sukcesem.

Największy sukces 2019
To był rok pełen sukcesów i kolejnych rekordów w zakresie obrotów, które - dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich zespołów 
w TIM-ie - osiągamy wspólnie, utrzymując jednocześnie niesamowicie energetyczną atmosferę. Niewątpliwym sukcesem było również 
opublikowanie średnioterminowej strategii TIM SA, która określa kierunki rozwoju firmy do 2021 roku. Za sukces należy również uznać 
pierwszy w historii oraz pierwszy wśród dystrybutorów elektrotechniki raport zintegrowany Grupy TIM, w którym w tak szerokim 
zakresie zaraportowaliśmy dane niefinansowe za rok 2019. Istotny podkreślenia jest fakt, że raport ten powstał po pierwszym w historii 
panelu interesariuszy TIM-u.

Najważniejszy trend w e-commerce w 2020
Wszystko wskazuje na to, że e-commerce – zarówno B2C, jak i B2B – będzie nadal dynamicznie rosnąć i osiągać kolejne rekordowe 
wartości sprzedaży. Nieustannie rośnie świadomość digitalizacji, a tym samym coraz więcej firm będzie wykorzystywać model e-com-
merce jako sposób na rozwój swojego biznesu i ucieczkę przed konkurencją. Trendem wartym podkreślenia, widocznym w Polsce i 
na całym świecie, będzie dynamiczny rozwój platform marketplace’owych. W tym kontekście, o ile tylko ziszczą się wreszcie plotki o 
wejściu Amazona do Polski, ciekawe może być starcie światowego giganta z lokalnym monopolistą, czyli Allegro.

Piotr Nosal członek zarządu, dyrektor handlowy TIM SA
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Wasze największe wyzwanie roku 2019

Stawiliśmy czoła przynajmniej kilku dużym wyzwaniom w tym roku. Wspomnę tylko dalszy rozwój międzynarodowy 
spółki, w tym pełen „rozruch” Bułgarii, uruchomienie nowego, projektowanego i budowanego własnymi zasobami, 
systemu e-commerce na kilku rynkach, a także dalszy rozwój odzieżowych marek własnych.

Największy sukces 2019

Jeżeli mam wybrać jeden, to prawdopodobnie jest to sukces z obszaru logistyki. W lipcu 2019 odbyła się jedna z prawdopodobnie 
największych w tym czasie akcji logistycznych w Polsce – przeprowadzka naszego magazynu centralnego. Podczas jednej nocy, w 
9 godzin, 50 tirów wykonało 150 kursów pomiędzy starym i nowym magazynem, aby sprawnie przewieźć 4500 palet z ponad 2 
milionami produktów. Tak skomplikowany proces logistyczny poprzedzony był wielomiesięcznymi przygotowaniami, a w kulminacyjnym 
momencie przeprowadzki pracowników magazynu ANSWEAR.com wsparły dodatkowe siły z biura sklepu. Przenosiny magazynu do 
nowej lokalizacji odbyły się bez uszczerbku obsługi płynności zamówień na każdym z 7 rynków, na których działa ANSWEAR.com. 
Mówiąc wprost: wieczorem realizowaliśmy wysyłki paczek do naszych klientów, w nocy odbyła się gigantyczna przeprowadzka, a już 
rano … ruszyliśmy na nowo z wysyłkami. Większa powierzchnia magazynowa mieszcząca się w Kokotowie k. Krakowa pozwoli na 
jeszcze lepsze zarządzanie towarem i szybszą wysyłkę.

Najważniejszy trend w e-commerce w 2020

Z przewidywaniem trendów jest trochę tak jak z przewidywaniem pogody. Uda się lub się … nie uda. Mnie zastanawia np. to w jaki 
sposób handel, ze szczególnym uwzględnieniem handlu internetowego, poradzi sobie z takimi rosnącymi trendami jak ekologia, 
celowe i świadome ograniczenie konsumpcji, ochrona środowiska czy trend „zero / less waste”. Szczególnie, że zwykle są to zjawiska 
mocno oddalone od tego, co napędza także e-commerce, czyli stały wzrost.

WOJCIECH TOMASZEWSKI  Dyrektor ds. Marketingu i E-commerce ANSWEAR PL / CZ / SK / RO / UA / HU

Twoje największe wyzwanie roku 2019?
Zawsze największym wyzwaniem jest zmiana podejścia ludzi. W Decathlon bardzo wierzymy, że wszystkie nowe 
strategie i kierunki rozwoju powinny być wdrażane oddolnie przy wsparciu i zrozumieniu pracowników na każdym 
szczeblu organizacji. Wdrażając strategię Omnichannel nie mogliśmy o tym zapomnieć. Naszym celem było 
zbudowanie świadomości pracowników na temat Omnichannel, zwiększenie kompetencji w zakresie digital oraz 
zaangażowanie poprzez grywalizację w wykorzystaniu dostępnych narzędzi w sprzedaży. Przez postać "Omnimis-
trza", stworzonego na wzór mistrzów zachodnich sztuk walki, nie tylko przybliżyliśmy tematykę sprzedaży 

wielokanałowej, ale też pokazaliśmy pracownikom praktyczne rozwiązania i zachęciliśmy do korzystania z modułów edukacyjnych. W 
ten sposób otworzyliśmy zespół na nowe formy sprzedaży, a szkolenie z omnichannel zrealizowała większość pracowników. Z jednej 
strony było to ogromne wyzwanie a z drugiej strony sukces nie tylko organizacji ale każdego z pracowników.

Największy sukces 2019
Nieustannie staramy się uczyć o naszych klientach, ich zachowaniach, sposobach w jaki dokonują zakupów. Dlatego postanowiliśmy 
przeprowadzić w Warszawie eksperyment z dostawą tego samego dnia. Klienci oczekują nowych, wygodnych form dokonywania 
zakupów i dostawy. Dostarczenie produktu w dniu zamówienia oznacza przełamanie bariery i zniwelowanie największej przewagi 
tradycyjnych zakupów nad zakupami online - szybkie przekazanie produktu w ręce klienta. Dostawa tego samego dnia w Decathlo-
nie realizowana jest w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. W każdym z tych miast zamówienie można 
składać do godziny 12:00. Natomiast w stolicy postanowiliśmy przetestować rozwiązanie gdzie klient może złożyć zamówienie nawet 
do godziny 16:00 i otrzymać paczkę jeszcze tego samego dnia. Całą akcję udało się przeprowadzić z dużym sukcesem, a powiedzmy 
sobie szczerze logistycznie nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Realizowaliśmy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną a paczki były 
dostarczane do rąk klientów dedykowanym autem w naszych kolorach i z naszym logo.

Najważniejszy trend w e-commerce w 2020
Polski rynek jest bardzo ciekawy i rozwija się w szybkim tempie, do tego jesteśmy rynkiem, który szybko adaptuje nowe technologie. 
Nasze e-commerc’y są naprawdę na wysokim poziomie. To wszystko powoduje, że jest zaciekła rywalizacja o klienta i o rynek.
Z perspelktywy e-commerców, które również są obecne w formie stacjonarnej. Sieci, które do tej pory nie myślały o omnichannelu i 
jeszcze nic w tym obszarze nie zrobiły, wydaje mi się, że zaczną to odczuwać w 2020. Klienci coraz częściej są przyzwyczajeni do 
plusów jakie wiążą się z podejście wielokanałowym, często są to bardzo prozaiczne rzeczy typu spójność cen, oferty czy komunikacji. 
To na pewno będzie duże wyzwanie dla organizacji w 2020 roku. Do tego typowałbym personalizację, trend który rozwija się bardzo 
dynamicznie i wiele firm z sukcesem potrafi zawalczyć o atencję swoich klientów poprzez ofertę i  komunikację skrojoną pod konkret-
nych odbiorców. Pamiętajmy, że na koniec sprzedaż to nic innego jak budowanie relacji z naszymi klientami.

Wojciech Zięba e-Commerce & Omnichannel Director Decathlon



PARTNER MAGAZYNU:

6. LEGISLACJA 

WWW.EIZBA.PL

Rok 2019 przyniósł ze sobą kilka istotnych, nowych regulacji dotyczących szerokorozumianego handlu elektronicznego. Z tego względu 
działalność e-Izby w obszarze legislacyjnym była duża i koncentrowała się zarówno na płaszczyźnie krajowej, ale i unijnej.

Początek roku stał pod znakiem ustawy, której celem było zapewnienie stosowania RODO. Modyfikowała ona również 
ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ważne dla rozwoju fintech’ów. Większość uwag 
zgłoszonych przez e-Izbę w toku postępowania legislacyjnego uwzględniono.

Istotnym wyzwaniem stały się przepisy rozszerzające ochronę przysługującą konsumentom również na przedsiębiorców 
jednoosobowych. W toku procesu legislacyjnego pokazywaliśmy, że stosowanie rozwiązań rozszerzających prawo 
odstąpienia od umowy na odległość oraz tzw. klauzule niedozwolone na tę grupę podmiotów doprowadzi do istotnych 
komplikacji w praktyce.

Na poziomie unijnym zaprezentowaliśmy nasze stanowisko w toku konsultacji prowadzonych przez Europejską Radę 
Ochrony Danych w ramach prac nad wytycznymi odnoszącymi się do art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przesłanki 
przetwarzania danych osobowych w postaci wykonania umowy.

W ostatnim kwartale rozpoczęły się wstępne konsultacje dotyczące reformy dyrektywy o handlu elektronicznym. To jej 
przepisy gwarantują m.in. wyłączenia odpowiedzialności dla niektórych usługodawców internetowych. Komisja Europejska 
ma pracować nad nowym aktem prawnym dotyczącym tych zagadnień. Dlatego już teraz przesłaliśmy nasze stanowisko 
do Ministerstwa Cyfryzacji i traktujemy ten proces legislacyjny jako strategiczny.

Dodatkowo w roku 2019 zajmowaliśmy się również tematami związanymi ze split payment w podatku VAT, PSD2, a 
zwłaszcza silnym uwierzytelnianiem, planami wprowadzenia podatku cyfrowego oraz monitorowaliśmy nowelizację zakazu 
handlu w niedziele, do której ostatecznie nie doszło.

PODSUMOWANIE ROKU 2019

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej gospodarki elektronicznej. 
Dokładamy wszelkich starań, by podmioty reprezentujące sektor e-gospodarki mogły 
funkcjonować w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Wspólnie monitorujemy zmiany 
prawa i uczestniczymy w konsultacjach społecznych aktów prawnych regulujących 

działalność podmiotów z sektora cyfrowej gospodarki. Aktywnie i z sukcesem lobbujemy w 
urzędach administracji centralnej i w gremiach opiniotwórczych wspólnych istotnych dla branży 
cyfrowej tematów. tak działamy legislacyjnie i w 2020 będziemy jeszcze aktywniejsi na tym polu

Patrycja Sass-Staniszewska Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej

WSPIERAMY BRANŻĘ E-COMMERCE
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Witold Chomiczewski radca prawny, wspólnik, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy
Pełnomocnik ds. legislacji e-Izby.

To był wymagający rok, który 
rozpoczęły prace legislacyjne nad ustawą zapewniającą stosowanie RODO. Równolegle na poziomie unijnym 
wypracowywane są kolejne propozycje rozporządzenia e-Privacy. Poza tym pojawiały się nowelizacje 
różnorodnych przepisów dotyczących naszej branży: przyznanie prawa odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość niektórym przedsiębiorcom, zmiany w podatkach czy trwająca aktualnie debata o modyfikacji 
maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przygotowanie stanowisk do tych 
wszystkich projektów wymagało dużego nakładu pracy wszystkich Koordynatorów i całej Grupy e-Legislacja. 
Bardzo dziękuję za to zaangażowanie!

MARTA KASZTELAN
PARTNER, TAXADVISOR. 
Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego sp. p.
Koordynator legislacyjny e-Izby

Dla podmiotów z branży e-commerce do najważniejszych zmian w podatkach wprowadzonych w roku 2019 należą tzw. biała lista 
podatników VAT nakładająca na podatników obowiązek weryfikacji numeru rachunku bankowego kontrahenta oraz obowiązkowy 
mechanizm podzielonej płatności (split payment), którym zostały objęte faktury powyżej 15 tys. zł za towary i usługi wrażliwe, w tym 
elektronika, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i części samochodowe.
Od września 2019 sklepy internetowe handlujące min. komputerami, wyrobami elektronicznymi, sprzętem RTV i AGD oraz kosmetykami 
nie są objęte tzw. zwolnieniem podmiotowym z podatku VAT dotyczącym podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 
łącznie 200 000 zł w roku podatkowym, co oznacza że muszą płacić VAT niezależnie od skali obrotów.
W 2020 e-Izba planuje skupić się nad doprecyzowaniem nowych przepisów VAT, w tym możliwością zastosowania mechanizmu split 
payment przy płatnościach tzw. szybkim przelewami (przez pośredników płatności) i kartą płatniczą, wprowadzeniem kas 
rejestrujących online oraz nową matryca stawek VAT. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych nad wdrożeniem 
nowego typu kas w postaci oprogramowania, które będzie można zainstalować na urządzeniach mobilnych (tzw. wirtualnych kas) 
oraz wystawianiem paragonów elektronicznych (e-paragonów), o co od dawna postulujemy. Takie rozwiązania są kolejnym etapem 
cyfryzacji polskiej gospodarki i administracji podatkowej.
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Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby, była gościem 
w dyskusji ,,Obywatel w e-państwie. Jak profesjonalnie 
budować e-administrację?”. W  składzie panelistów byli: 
Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji, Gertruda Uścińska 
- Prezes ZUS, Adam Marciniak - Wiceprezes Zarządu
PKO Bank Polski. W trakcie prezes e-Izby poruszyła
kwestie dostępu do bazy danych dowodów osobistych
dla branży e-commerce co znacznie ułatwiłoby
działania branży oraz zabezpieczy transakcje. Efektem
jest wspólna praca e-Izby i Ministerstwa Cyfryzacji nad
zmianami prawnymi w tym kierunku.

Patrycja Sass-Staniszewska wzięła udział w Kongresie 590, podczas którego była 
gościem w panelu dyskusyjnym pt. ,,Rola MŚP w polskiej gospodarce - jak 
działać by tworzyć dobre prawo dla przedsiębiorczości e-commerce?''. W panelu 
uczestniczyli: Poseł Michał Cieślak - Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego 
ds. e-commerce, Marcin Nowacki - Wiceprezes, Dyrektor ds. relacji publicznych, 
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Damian Zaplata - CCO, Członek 
Zarządu, Allegro.pl, Michał Niewiadomski - Economy Editor, Rzeczpospolita.
W panelu prezes e-Izby poruszyła ważne dla rozwoju branży e-commerce 
zagadnienia legislacyjne dotyczące rozwoju polskiego MSP, w tym nierówne 
ramy konkurencyjne dla europejskich i azjatyckich sprzedawców internetowych. 
Dotyka to mocno sektor MŚP. 
Dla małych i średnich sklepów internetowych nie jest możliwe konkurowanie ze 
sprzedawcami z Azji. Sprzedawcy ci bowiem sprzedają towary do Polski bez VAT 
i bez cła. Nie muszą również spełniać wymogów bezpieczeństwa produktów, 
które dotyczą sprzedawców europejskich. To powoduje, że - zwłaszcza mali i 
średni sprzedawcy - nie mają możliwości konkurowania ceną z towarami z Azji. 
Konieczne jest tu uszczelnienie systemu VAT oraz poboru cła, by wyrównać ramy 
konkurencyjne. 

Widocznym problemem jest też rozszerzenie części uprawnień konsumenckich, w 
tym prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na niektórych 

przedsiębiorców. Rozszerzenie ochrony konsumenckiej dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą. Aż wreszcie częste zmiany przepisów, w tym bardzo obszerne nowe regulacje, które wymagają dużo czasu na 
dostosowanie się branży np. RODO, a już w drodze e-Privacy i Kodeks Usług Cyfrowych. 

Zwłaszcza dla MŚP częste i kompleksowe zmiany przepisów są dużym wyzwaniem. Koszty dostosowania się do nowych 
regulacji są istotne, a zwłaszcza najmniejsi przedsiębiorcy nie zawsze mają wiedzę o tych zmianach, gdyż nie mają środków 
na stałą obsługę prawną. Dodatkowo, MŚP ponoszą istotne dla nich wydatki na wdrożenie rozwiązań dostosowujących je do 
nowych regulacji. Do tego dochodzą częste zmiany przepisów podatkowych i wspomniane powyżej rozszerzenie na niektórych 
przedsiębiorców ochrony konsumenckiej.

KRYNICA - FORUM EKONOMICZNE

RZESZÓW - KONGRES 590



PARTNER MAGAZYNU:

6. LEGISLACJA

WWW.EIZBA.PL

Na zaproszenie Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Jadwigi Emilewicz, prezes e-Izby Patrycja Sass-Staniszewska uczestniczyła 
w panelu dyskusyjnym ,,Cyfrowy eksport szansą dla polskich firm”. Wśród panelistów znaleźli się: Dionizy Smoleń - Dyrektor Zespołu 
ds. Sektora Publicznego PwC, Małgorzata Oleszczuk - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , Adrian Malinowski - 
Dyrektor Handlu i Współpracy Międzynarodowej, MPiT, Marcin Idźczak - Prezes Idźczak Meble ,Izabela Zawisza - Prezes Zarządu KF 
Niccolum. 

Dyskusja poświęcona była analizie polskiego oraz transgranicznego rynku e-commerce, najlepszych światowych praktyk z zakresu 
wsparcia eksportu oraz e-eksportu, a także najważniejszym elementom oraz barierom w infrastrukturze transgranicznego e-eksportu.

Poznań – Forum Sukcesu Polskiego Biznesu



W strukturach Ecommerce Europe prezes e-Izby należy do Board of Directors. 
Jednym z ważniejszych elementów wspólnego działania 20 krajów i działających w 
nich organizacji wspierających branżę e-commerce było stworzenie Manifestu na 
temat „Równych szans dla jednolitego rynku cyfrowego”

Manifest:
 porusza obszary najważniejsze z punktu widzenia rozwoju europejskiego  
 rynku e-commerce 
 porusza obszary najważniejsze także dla polskiego rynku e-commerce
 stanowi wsparcie na posłów Komisji Europejskiej.  

Pamiętajmy, że e-commerce to zjawisko globalne. Nadążanie za rozwojem handlu 
cyfrowego i tempem innowacji na innych rynkach, zwłaszcza w Azji, będą wymagać 
silnej woli politycznej, aby osiągnąć zharmonizowany rynek cyfrowy bez granic.. 
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MEDIACJE E-IZBY

MANIFEST „Równych szans dla jednolitego rynku cyfrowego” 

Manifest do pobrania pod linkiem

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.

Handel elektroniczny (e-commerce) nie jest niestety wolny od sporów. Ważne jest aby zarówno sklep 
internetowy (sprzedawca) jak i konsument mieli świadomość, że w sytuacji kiedy nie są w stanie dojść 
do porozumienia istnieją narzędzia (dedykowane dla umów online) ułatwiające szybkie i tanie 
rozwiązanie konfliktu. Jedną z takich platform – mediacjeeizby.pl stworzyliśmy z myślą o Klientach 
sklepów członkowskich E-Izby. Platforma mediacjeeizby.pl dedykowana jest dla konsumentów i sklepów 
członkowskich, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązać sporu. Interaktywny formularz skargi 
pozwala konsumentowi przesłać w sposób uporządkowany niezbędne do rozwiązania sporu dane, 
natomiast sprzedawcy ułatwia uchwycenie istoty konfliktu i odniesienie się do pretensji konsumenta. 
Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa naszą platformą do pozasądowego rozwiązywania 
sporów.

Robert Sowiński 
RADCA PRAWNY, PARTNER, Sowiński i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego sp. p. 
Główny mediator e-Izby

LUCA CASSETTI O MANIFEŚCIE

https://www.mediacjeeizby.pl/
https://www.facebook.com/299663176805179/videos/965386130493625/


Płać Visa w internecie, bo tylko płacąc kartą, 
masz pewność, że Twoje pieniądze są bezpieczne.

Dowiedz się więcej o usłudze chargeback na visa.pl
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Szkoła Gospodarki Cyfrowej 2019

Szkoła Gospodarki Cyfrowej cieszyła się w tym roku dużym zainteresowaniem. Myślę, że zrealizowany program 
dostarczył uczestnikom inspiracji i pomógł w pracy zawodowej. W tym roku na warsztatach centralnej Szkoły 
Gospodarki Cyfrowej skupiliśmy się na zagadnieniach mocno związanych z marketingiem dla e-commerce. 
Natomiast lokalnie zgłębialiśmy także nowe obszary: B2B e-commerce oraz cross-border e-commerce. Okazały 
się one bardzo interesujące dla uczestników.

Klaudia Bonder-Kamińska Kierownik ds. edukacji, e-Izba.

Szkoła Gospodarki Cyfrowej to jeden z kluczowych filarów misji edukacyjnej e-Izby.

PONAD 250 UCZESTNIKÓW

45 PRELEGENTÓW

5 MIAST

- bezpłatne szkolenia

- podnoszenie kwalifikacji zespołów e-commerce

- wymiana doświadczeń i wiedzy

- biznesowy networking

- podnoszenie kompetencji cyfrowych

KORZYŚCI

- performance marketing

- Google AdWords

- social media ads

- e-commerce b2b

- promocja na platformach e-commerce

- cross-border e-commerce

- marketing automation

OBSZARY

  Managerowie e-marketingu 

- Managerowie e-commerce

- Specjaliści marketingu online

- Przedstawiciele podmiotów prowadzących biznes online

- Przedstawiciele administracji publicznej

UCZESTNICY
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PLANY 2020

Zainteresowanie nowymi obszarami tematycznymi spowodowało, że Szkoła Gospodarki Cyfrowej 2020 skupi się 
także na nich na poziomie centralnym. Będziemy mówić o tym, jak budować relacje z klientem, jakie są istotne 
różnice pomiędzy B2B a B2C, jak budować spójny digital marketing, a w przypadku cross-border poruszymy 
również istotne kwestie prawno-podatkowe, logistyczne czy marketingowe. Zachęcam do zapoznania się z 
harmonogramem i zapisania się na zajęcia. Dziękuję jeszcze raz wszystkim prelegentom warszawskich i lokalnych 
zajęć za świetne podejście i wkład merytoryczny w tworzenie Szkoły Gospodarki Cyfrowej.

Klaudia Bonder-Kamińska Kierownik ds. edukacji, e-Izba.

Szkoła Gospodarki Cyfrowej to bardzo ciekawa inicjatywa, która z jednej strony daje jej uczestnikom możliwość 
poszerzenia wiedzy z obszaru e-commerce, a z drugiej firmom takim jak nasza, pozwala edukować branżę na 
temat performance marketingu oraz możliwości,  jakie za sobą niesie dla sklepów internetowych. Bardzo 
wartościowym elementem SGC jest fakt, że zajęcia prowadzą eksperci i praktycy e-commerce, którzy poza 
teoretyczna wiedzą, dzielą się także bardzo ciekawymi case studies, dającymi wgląd w to, jak faktycznie wygląda 
ta branża i pokazującymi jak wcielić w życie konkretne rozwiązania. Bardzo istotny jest także networking, który 
ma miejsce podczas spotkań Szkoły. Cieszymy się, że mamy możliwość brać udział w tym przedsięwzięciu!

Natalia Krolikowska Head of Publishers Development, AWIN

Szkoła Gospodarki Cyfrowej to bardzo cenna inicjatywa e-Izby i unikalne przedsięwzięcie w polskim e-commerce. 
Ten sektor bardzo dynamicznie się zmienia, a SGC pozwala z jednej strony być na bieżąco z aktualnymi trendami, 
standardami czy regulacjami, zaś z drugiej pokazuje, że e-handel niejedno ma imię; jest zatem źródłem wielu 
inspiracji i pomysłów na rozwój. Chętnie dzielimy się także naszą wiedzą oraz doświadczeniem i dlatego 
postanowiliśmy włączyć się w sposób czynny w ten projekt - w ramach pierwszych wrocławskich zajęć Szkoły 
Gospodarki Cyfrowej lokalnie, które odbyły się w 2019 roku w przestrzeniach centrali TIM SA, nasi eksperci podzielili 
się wiedzą z zakresu e-commerce B2B

Barbara Matkowska-Włosek Dyrektor Marketingu TIM SA

W ramach realizacji jednego z głównych celów działania e-Izby jest wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza 
małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) dlatego od lat w ramach Szkoły Gospodarki 
Cyfrowej edukujemy przedsiębiorców. Rynek e-commerce ciągle się rozwija i ulega przeobrażeniom, coraz 
bardziej popularne staje się wdrażanie modelu B2B2C oraz wykorzystywanie e-commerce jako platformy do 
rozwoju sprzedaży cross-border dlatego w 2020 uwzględniliśmy te tematy w programie Szkoły.

Justyna Skorupska Board Representative, Omnichannel Expert, e-point, Członek Rady e-Izby

Prelegentami Szkoły Gospodarki Cyfrowej 2019 byli przedstawiciele firm: 
Allegro, Awin, Bluerank, CH Legal, ContentHouse, PayU, Performics, Semahead, 
TIM, TradeTracker Polska, UPS.
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Poradniki

W 2019 roku wydaliśmy dwa poradniki:

W 2020 roku planujemy poradniki z zakresu:

Poradnik opracowany przez UPS i Izbę Gospodarki Elektronicznej zatytułowany ,,Jak zwiększyć zyski sklepu 
internetowego, wykorzystując możliwości firm kurierskich” jest cennym źródłem informacji dla wszystkich przedsiębi-
orców działających w świecie e-commerce. We współpracy z ekspertami z branży zaprezentowaliśmy kluczowe 
aspekty efektywnej logistyki dla handlu elektronicznego, w tym poruszyliśmy kwestię dynamicznie rozwijającego 
się handlu transgranicznego. W poradniku podkreśliliśmy między innymi znaczenie terminowej dostawy, 
wyjaśniliśmy, dlaczego konsumenci oczekują wyboru i rozwialiśmy wątpliwości związane ze zwrotami przesyłek. 

Karolina Szenk Retail Manager, UPS Polska,

Poradnik „e-Izba Reklamacje i zwroty 2019” to zbiór praktycznych wskazówek przeznaczonych zarówno dla 
sklepów internetowych (sprzedawców) jak i dla Klientów (konsumentów).  Naszym celem było zaprezentowanie w 
sposób jasny i prosty wiedzy o prawach i obowiązkach poszczególnych osób w procesie reklamacji. W Poradniku 
zamieściliśmy również informację nt. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy użyciu platform 
internetowych ODR.

ROBERT SOWIŃSKI RADCA PRAWNY / PARTNER, Sowiński i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego sp. p.

Szkoła Gospodarki Cyfrowej to jeden z kluczowych filarów misji edukacyjnej e-Izby.Poradniki zawierające praktyczną wiedzę z obszaru e-commerce, to jeden z elementów misji edukacyjnej e-Izby. Wszystkie nasze
wydawnictwa mogą wykorzystać przedstawiciele e-sklepów w swoich codziennych działaniach czy edukacji pracowników.

Promocja na platformach e-commerce

cross border e-commerce 

e-commerce B2B

Logistyka Reklamacje

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/07/poradnik_ups.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/04/poradnik-2019-Reklamacja-i-zwroty.pdf
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Współpraca z uczelniami wyższymi

Marek Banaszak
Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, 
Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Mediaworking, 
członek grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, 
ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Komet

 COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU - NOWA SPECJALNOŚĆ STUDIÓW MANAGER E-COMMERCE

e-Izba realizuje programy wyższych studiów z handlu elektronicznego i specjalizacji manager e-commerce od
2013 roku kiedy to wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego uruchomiliśmy pierwsze studia podyplomowe tej
specjalizacji. Spod tych "skrzydeł" wyszło wielu obecnych Dyrektorów E-commerce. Nawiązaliśmy współpracę z
Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach oraz innymi uczelniami wyższymi. W ramach
prowadzonych zajęć prowadzonych we współpracy z e-Izbą praktycy dzielą się swoim doświadczeniem, jak
również sprawdzonymi metodami jak co zrobić oraz czego nie robić.

Justyna Skorupska Board Representative, Omnichannel Expert, e-point, Członek Rady e-Izby

Izba Gospodarki Elektronicznej jest powszechnie cenioną organizacją, która silnie współpracuje z uczelniami wyższymi w całym kraju. 
Rok 2019 zaowocował dwoma ważnymi aspektami w obszarze współpracy e-Izby z uczelniami. 

Collegium da Vinci w Poznaniu - NOWA SPECJALNOŚĆ STUDIÓW Manager e-commerce
Poznańska uczelnia wyższa, Collegium da Vinci zaproponowała Izbie Gospodarki Elektronicznej nie tylko patronat nad nową 
specjalizacją: manager e-commerce. Nasza organizacja wsparła przygotowanie całego planu merytorycznego programu studiów II 
stopnia. We współpracę zaangażowały się także firmy zrzeszone w naszej organizacji, których przedstawiciele podzielą się swoimi 
doświadczeniami. Połączenie niezbędnej wiedzy teoretycznej z tą pochodzącą od praktyków biznesu jest niezbędne dla 
odpowiedniego wykształcenia profesjonalistów e-commerce.

MEDIAWORKING: https://cdv.pl/studia-ii-stopnia/studia-w-jezyku-polskim/mediaworking/
DATA SCIENCE: https://cdv.pl/studia-i-stopnia/studia-i-stopnia-pl/data-science/

W Collegium Da Vinci postanowiliśmy zmienić całkowicie ofertę studiów – ze standardowego kanonu kierunków 
ogólnokademickich w kierunku innowacyjnych kierunków praktycznych, kształcących w zawodach przyszłości. W 
taki właśnie sposób powstał kierunek Mediaworking. 

Szczególną rolę w procesie projektowania i realizacji nowych kierunków studiów odgrywają dla nas partnerzy 
biznesowi. Dlatego też z ogromnym zainteresowaniem przyglądałem się Izbie Gospodarki Elektronicznej, jako 
jednej z nielicznych organizacji zrzeszających firmy – przyszłych pracodawców naszych studentów – w obszarach 

wpisujących się w kierunki realizowane w Collegium da Vinci.  Po krótkiej rozmowie z Panią Prezes Patrycją Sass-Staniszewską od 
razu zauważyłem, że potrzebujemy takiego partnera przy konstruowaniu studiów magisterskich na kierunku Mediaworking oraz 
licencjackich na kierunku Data Science. Collegium Da Vinci oraz e-Izba myślą tak samo – myślą o przyszłości rynku pracy i zawodach 
przyszłości, które dopiero powstają na naszych oczach.  W ścisłej współpracy powstały dwa innowacyjne produkty edukacyjne, które 
cieszą się dużą popularnością.

Przed nami kolejne projekty, których wizję dopiero „rysujemy”, ale już przy szkicu koncepcyjnym uwzględniamy Izbę Gospodarki 
Elektronicznej jako strategicznego i merytorycznego partnera. Wiedza, doświadczenie oraz „praktyczność” przedstawicieli tej 
organizacji są dla nawet najbardziej praktycznej uczelni – kluczowe, szczególnie jeśli edukację rozumiemy tak samo. A tym przypadku 
tak jest. 

PROGRAM STAŻOWY Z AKADEMIĄ LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Z Akademią Leona Koźmińskiego e-Izba współpracuje od lat. Rok 2019 zaowocował nowymi płaszczyznami kooperacji. Warszawska 
uczelnia wyższa uruchomiła program stażowy Akademia 360, dzięki któremu biznes może w łatwy sposób znaleźć odpowiednią 
kadrę, natomiast studenci mają szansę na rozwój zawodowy i dalsze perspektywy współpracy. e-Izba postanowiła sama sprawdzić 
działanie programu. Efektem jest współpraca z Aleksandrą Bocian oraz Anastasiyą Buryanovą, które po 3-miesięcznym programie 
stażowym dołączyły na stałe do zespołu naszej organizacji. Więcej o programie stażowym: 
https://www.kozminski.edu.pl/akademia360/

Aktualna lista uczelni wyższych współpracujących z e-Izbą: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Politechnika Białostocka, Collegium da Vinci.
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E-Izba jako ceniona organizacja ściśle współpracowała także z PwC, które 
dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało szeroki raport 
„E-EKSPORT” dotyczący polskiego e-eksportu. Raport ma na celu wspierać 
obszar crossborder e-commerce i dawać przedsiębiorcom narzędzia do 
skalowania swojego biznesu. Raport obejmuje takie elementy jak np. analizę 
zjawiska e-eksportu w Polsce i w polskich przedsiębiorstwach, potencjału 
e-eksportowego polskiej gospodarki (SWOT), instrumentów wsparcia 

ekspansji przedsiębiorstw poprzez kanały elektroniczne, które funkcjonują w innych krajach czy rozwiązań infrastrukturalnych, 
które wspierają lub warunkują szybki rozwój e-eksportu. Projekt dotyczy 12 branż priorytetowych:
biotechnologia i farmaceutyka, budownictwo, części samochodowe i lotnicze, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, 
maszyny i urządzenia, meble, moda polska, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, usługi prozdrowotne.

Raport „Omnicommerce. Kupuję Wygodnie 2019”

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.

LINK

Badania i raporty e-Izby przez ostatnie lata stały się cenionymi w branży źródłami wiedzy o konsumentach, ich oczekiwaniach 
względem marek, ich zachowaniach w internecie i podejściu do zakupów online czy omnichannel.

Każda z firm zrzeszonych może korzystać z tych materiałów i dostosowywać swoją ofertę do wielokanałowego konsumenta.

W 2019 roku na zlecenie Izby Gospodarki Cyfrowej powstały raporty: 

Płatności Cyfrowe 2019

analiza zakupów i płatności online i offline, 
za i przeciw 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

LINK

Raport „E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-Commerce Polska”

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

LINK

Współpraca przy raporcie „E-EKSPORT”
LINK

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/06/Omni-commerce-Kupuj%C4%99-wygodnie-2019-1.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/07/raport_GEMIUS_2019-1.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/PLATNOSCI_CYFROWE_2019.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/09/Cyfrowy_eksport_-_raport_pe%C5%82ny_2019.pdf
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Wiedza o rynku, na którym się działa, to podstawa sukcesu. Nie gwarantuje go, ale znacznie zwiększa prawdopo-
dobieństwo, że produkty i usługi będą zgodne z preferencjami konsumentów. W końcu, kto więcej wie o naszych 
produktach niż nasi klienci, którzy korzystają z nich na co dzień? Dodatkowo, badania dostarczają informacje o 
trendach, przez co wyposażają biznes we wskazówki, w którym kierunku rynek zmierza, gdzie wszyscy będziemy 
za chwilę. To niezwykle ważne, bo obecnie czas między wejściem produktu do sprzedaży a masowym jego 
wykorzystywaniem lub odrzuceniem, jest bardzo krótki. Działając wspólnie z Izbą Gospodarki Elektronicznej, 
wyposażamy w wiedzę nie tylko zrzeszone firmy, ale także wszystkie podmioty zainteresowane wynikami badań. 

Realizowane przez nas wspólnie badania, m.in. "Omnicommerce. Kupuję wygodnie” (3 edycje), "Płatności Cyfrowe" (4 edycje), czy 
nowe pozycje, jak “Porzucony e-koszyk. Dlaczego konsumenci porzucają zakupy w Internecie” są dostępne do pobrania w bibliotece 
online e-Izby. W tym momencie przygotowujemy wspólnie duży raport “Green Generation”, poświęcony ekologii, w szczególności 
działaniom proekologicznym konsumentów i marek. Premiera raportu już 16 stycznia, więc wejdziemy w Nowy Rok z rozmachem, ale 
i potem nie zamierzamy zwalniać tempa, bo przed nami nowe edycje raportów dotyczących płatności, zakupów wielokanałowych i 
porzucanych e-koszyków zakupowych.   

Kasia Czuchaj Łagód, Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute

Najważniejsze statystyki odnośnie płatności cyfrowych z raportu „Płatności cyfrowe 2019”. To 50% ankietowanych 
respondentów deklarujących zakupy online, co jest wynikiem lepszym o 9%, niż rok wcześniej. To także 35% 
ankietowanych, którzy kupują w internecie z wykorzystaniem smartfona, czyli wzrost rok do roku aż o 13% oraz 
20% ankietowanych, którzy kupują w internecie z wykorzystaniem tabletu i wzrost o 7%. Wychodzi na to, że grupa 
kupujących mobile (łącznie smartfon+tablet) jest w 2019 roku wyższa niż grupa kupujących online 
(komputer/laptop).

Łukasz Kłosowski wydawca GoMobi.pl

Rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie. Wymagania klientów stale rosną Rezultaty badania „Płatności 
cyfrowe 2019” pokazują rosnący udział kart płatniczych, szybkich przelewów, kont PayPal oraz BLIKa w rynku 
e-płatności. Polacy są otwarci na nowinki technologiczne, co sprzyja rozwojowi rynku e-commerce, także w sferze
szybkich i wygodnych płatności. Zdecydowanie rośnie wykorzystywanie urządzeń mobilnych do finalizacji
transakcji - konsumenci sięgają po nie coraz chętniej, aby kupować w sklepach internetowych. Ponad połowa
ankietowanych wykorzystuje smartfony i tablety do zakupów online, a najchętniej płacą za pomocą BLIKa i
szybkich przelewów. Wyniki ankiety nawiązują ponadto do nawyków zakupowych użytkowników Przelewy24 –

coraz częściej wybierają oni właśnie mobilne metody płatności. Rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie i wymagania 
klientów - także w zakresie szybkich i wygodnych płatności - stale rosną. 

Jacek Kinecki Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Przelewy24,

Wraz ze wzrostem liczby transakcji cyfrowych w internecie, obserwujemy rosnące zainteresowanie Polaków 
usługami, takimi jak np. Visa Checkout. Umożliwia ona dokonywanie prostych, szybkich, wygodnych i bezpiecznych 
płatności online. Visa Checkout upraszcza proces płatności, gdyż wszystkie karty płatnicze – debetowe, kredytowe 
lub prepaid – oraz adres dostawy, zapisuje się w niej tylko raz. Kolejnym rozwiązaniem ułatwiającym płatności 
online jest card on file. Pozwala on internautom zapisywać dane karty płatniczej w sklepie i w ten sposób 
realizować płatności praktycznie jednym kliknięciem w dowolnym momencie. Jest to szczególnie istotne przy 
zakupach na urządzeniach mobilnych. Korzyści z tego rozwiązania odnoszą również sprzedawcy, ponieważ mogą 

budować bazę lojalnych klientów, którzy doceniają komfort wynikający z tego rodzaju płatności i wracają do sklepu, by realizować 
kolejne zakupy.

Małgorzata Ciszecka Head of Merchants, CEE, Visa 
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Stawiamy na lokalny rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Pomagamy w rozwoju kompetencji cyfrowych firmom lokalnym. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych potwierdzają, że mała i 
średnia przedsiębiorczość odgrywa dużą rolę w gospodarce, wpływając na wzrost. Małe i średnie przedsiębiorstwa są więc jednym 
z głównych czynników wzrostu społeczno-gospodarczego państwa. Są one swoistym stymulatorem rozwoju gospodarki. Dlatego też 
wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku cyfrowym jest dla e-Izby istotnym elementem rozwoju i 
profesjonalizacji polskiego e-commerce. 

Wspieramy sektor MŚP poprzez:
 Bezpłatne warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej
 Badania i raporty
 Edukacyjne poradniki
 Lokalne spotkania
 Ścisłą współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami

W 2019 WYEDUKOWALIŚMY: 200 BIZNESÓW!

PREZES E-IZBY, PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA ORAZ SŁAWOMIR HALBRYT, PREZES REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ POMORZA
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e-Izba edukuje MŚP:

Kraków

Poznań

Rybnik

Tarnów

Wrocław

Od 2020 będziemy dla MŚP w Gdańsku!

Izba Gospodarki Elektronicznej to organizacja mająca znaczący wpływ na rozwój sektora MŚP i firm 

funkcjonujących lokalnie. e-Izba zawsze angażuje w swoje działania firmy działające w naszym regionie. Dzięki 

zrzeszaniu dużego grona ekspertów z obszaru transformacji cyfrowej i e-commerce zawsze dostarcza naszym 

lokalnym przedsiębiorcom praktyczną i wartościową wiedzę, najnowsze rozwiązania technologiczne, marketingowe 

czy systemowe. 

Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika 

Wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęliśmy aktywną edukację MŚP w zakresie 

crossborder e-commerce. Uczestniczyliśmy m.in. w panelach dyskusyjnych podczas Forum Ekonomicznego w 

Krynicy oraz  Kongresie 590 w Rzeszowie. Ponadto byliśmy aktywni regionalnie: na Śląsku, w Poznaniu, Wrocławiu, 

Krakowie. Przeszkoliliśmy kilkuset przedstawicieli biznesu. W ramach akcji “Kupuję w Internecie” przeszkoliliśmy 

regionalnie Seniorów. 

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej
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E-commerce to zjawisko globalne. Nadążanie za rozwojem handlu cyfrowego i tempem
innowacji na innych rynkach, zwłaszcza w Azji będą wymagać silnej woli politycznej, aby
osiągnąć zharmonizowany rynek cyfrowy bez granic

Patrycja Sass-Staniszewska Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej

Ecommerce Europe

E-commerce nie ma granic, dlatego też działalność międzynarodowa dla Izby Gospodarki Elektronicznej stanowi ważny element.
Bycie częścią największej organizacji Ecommerce Europe daje e-Izbie siłę lobbingu międzynarodowego. W ramach członkostwa firmy
zrzeszone w e-Izbie mają możliwość korzystania z wiedzy m.in. Komitetów roboczych (odpowiedniki grup merytorycznych e-Izby):
e-Legislacja Płatności e-Logistyka oraz szansę na budowanie międzynarodowych relacji biznesowych. Wiodący zakres tematyczny
prac Ecommerce Europe:

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:

W strukturach Ecommerce Europe prezes e-Izby należy do Board of Directors. 

W trakcie międzynarodowych spotkań każdy z przedstawicieli członkowskich państw przedstawia bieżącą sytuację branży 
e-commerce swojego  kraju. Jednym z ważniejszych elementów wspólnego działania 20 krajów bo tyle lokalnych organizacji zrzesza
Ecommerce Europe było stworzenie Manifestu na temat „Równych szans dla jednolitego rynku cyfrowego”. Manifest zawiera 
najważniejsze z punktu widzenia rozwoju europejskiego, w tym najważniejsze dla polskiego rynku e-commerce tematy na najbliższe 
lata i będzie stanowił wsparcie na posłów Komisji Europejskiej.  

Manifest do pobrania pod linkiem: http://eizba.pl/…/ECOMMERCE-EUROPE-MANIFESTO-FOR-EUROPEAN-E…



PARTNER MAGAZYNU:

10. MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA E-IZBY

WWW.EIZBA.PL

Forum For International Retail Association Ececutives – Nowy Jork

e-Izba na międznarodowych konferencjach

Istotnym elementem działalności międzynarodowej Izby Gospodarki Elektronicznej jest prezentowanie polskiego rynku e-commerce na 
wydarzeniach międzynarodowych, nie tylko w ramach Ecommerce Europe, ale również poza organizacją. Zaznaczyliśmy swoją 
obecność w 2019 w Nowym Yorku na Forum For International Retail Association Ececutives. e-Izbę reprezentowała Patrycja 
Sass-Staniszewska i Justyna Skorupska, członek Rady e-Izby. Z NRF przywieziono inspiracje globalne w zakresie komunikacji i 
sprzedaży wielokanałowej w kanale detalicznym. 

Upterdam – Bratysława

Global Digital Commerce Organizations Forum 2019 - Barcelona

Patrycja Sass-Staniszewska była w październiku gościem panelu dyskusyjnego w trakcie konferencji Upterdam w Bratysławie. Panel 
dotyczył cross-border e-commerce, którego e-Izba jest ambasadorem od kilku lat. Poza Polską w panelu uczestniczyli przedstawiciele 
krajów: Chorwacji, Rosji, Węgier, Czech, Słowacji, Belgii oraz Rumunii. W tym wydarzeniu e-Izbę reprezentowała również Katarzyna 
Czuchaj-Łagód, członek Rady e-Izby – jako konsultant z Polski.

Zbigniew Nowicki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarki Elektronicznej reprezentował e-Izbę na Global Digital Commerce 
Organizations Forum 2019 w Barcelonie. Inicjatywa została zorganizowana przez  International Associations and Chambers of Digital 
Commerce we współpracy z Latin American eCommerce Institute oraz wsparta merytorycznie przez organizacje członkowskie 
eCommerce Europe.

Forum daje możliwość wymiany doświadczeń oraz przyjrzenia się najważniejszym trendom w gospodarce cyfrowej, zwłaszcza w 
kontekście współpracy technologicznej i handlu transgranicznego pomiędzy Europą a Ameryką Południową. Z mojej perspektywy, trzy 
kluczowe tematy, które będą miały realny wpływ na rozwój e-commerce, to: legislacja i zachodzące w niej zmiany w odpowiedzi na 
globalizację sprzedaży, płatności cyfrowe i ich transformacja na poszczególnych rynkach oraz partnerska współpraca i wymiana 
doświadczeń pomiędzy ekspertami z poszczególnych rynków

Zbigniew Nowicki Przewodniczący Rady e-Izby.
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3 KONFERENCJE
2 KONKURSY 
2 GALE
3 E-IZBA EVENING
5 E-IZBA FRIDAY 

Dla mnie e-Izba to nie tylko firmy zrzeszone. To przede wszystkim ludzie, dla których e-commerce stał się pasją i 
też… codziennością. To społeczność branżowa, która oprócz edukacji czy działań legislacyjnych potrzebuje 
wymiany doświadczeń, opinii i budowania wzajemnych, przyjaznych biznesowych relacji. W 2019 roku jednym z 
naszych celów było rozbudowanie społeczności ludzi zgromadzonych wokół e-Izby. Udało się! Zainteresowanie i 
bardzo pozytywne opinie o Forum Gospodarki Cyfrowej, e-Izba Fridays, e-Izba Evenings czy galach niezmiernie 
mnie cieszy i pokazuje, że plany jakie mamy w obszarze networkingu na 2020 rok są dobrym kierunkiem. Mam 
mogę też powiedzieć, że z inicjatywami networkingowymi wyruszamy w Polskę!

Paulina Wojczyńska Project Director e-Izba

Izba Gospodarki Elektronicznej stawia duży nacisk na zbudowanie biznesowych relacji, które są pewnym funda-
mentem dla każdego biznesu. Aby wesprzeć w tym firmy członkowskie organizujemy e-Izba Fridays ( poranne 
spotkanie netwokingowo- merytoryczne), e-Izba Evenings ( wieczorne spotkania networkingowe) oraz liczne 
konkursy i konferencje. Każde z powyższych działań daje możliwości dla nawiązania relacji biznesowych oraz 
networkingu. Serdecznie zapraszamy! 

Anastasiya Buryanova Specjalista ds. Eventów, e-Izba

Networking w e-izbie to spotkania z czołowymi praktykami e-biznesu w mniej formalnej atmosferze. Czyli to co 
B2B ceni najbardziej. Gorąco polecam, można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, nawiązać nowe relacje 
biznesowe.

Adam Chudzik Head of B2B, Empik

Jestem miło zaskoczony liczbą inicjatyw networkingowych ze strony e-Izby. Muszę wspomnieć o ich jakości i 
merytoryce, które są naprawdę na wysokim poziomie. Po wysłuchaniu ciekawych i interesujących prezentacji, 
zawsze jest czas na luźne rozmowy z członkami e-Izby. Dzięki nim można pozyskać dodatkową (często nieszablo-
nową) wiedzę na temat e-commerce i tego, co się dzieje dookoła oraz - co bardzo istotne - następuje tworzenie 
społeczności podmiotów branży e-commerce. Networking w biznesie jest niezwykle istotny, jego wpływ na 
funkcjonowanie w danym środowisku jest często niedoceniany. Z reguły managerowie mają mnóstwo obowiąz-
ków/zadań, są bardzo zapracowani - a właśnie takie spotkania networkingowe tworzą okazję by w przyjemnej, 

bardziej ludzkiej atmosferze coś omówić, wymienić poglądy. To pomaga prowadzić nie bezduszny biznes, tylko biznes z ludzką 
twarzą.

Robert Kostera Dyrektor Sprzedaży, E.Pack Sp. z o.o. 

Wśród wielu korzyści płynących ze współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej jest możliwość nawiązania 
kontaktów biznesowych z ludźmi związanymi z branżą e-commerce. Dla mnie szczególnie istotne są rozmowy z 
managerami sklepów internetowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą sektorową i pomagają nam lepiej 
zrozumieć potrzeby naszych potencjalnych klientów, dzięki czemu możemy tworzyć jeszcze bardziej spersonal-
izowane oferty. Networking w ramach e-Izby pozwala także poszerzyć wiedzę na temat różnych zagadnień 
takich jak, między innymi, regulacje, płatności, badania rynkowe czy też rozwiązania IT.

Małgorzata Matusiewicz UPS Strategy Manager, UPS Europe.

NETWORKING OKIEM PRZEDSTAWICIELI FIRM ZRZESZONYCH W E-IZBIE
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Forum Gospodarki Cyfrowej - Digital Policy 2019

CYBERBEZPIECZEŃSTWO, CROSS-BORDER E-COMMERCE, REWIZJA DYREKTYWY E-COMMERCE

Partner: Patronaty Instytucjonalne:

Forum Gospodarki Cyfrowej - Digital Policy 2019, organizowane przez e-Izbę oraz Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 
zgromadziło prawników, przedstawicieli polskiego biznesu oraz polityków, którzy porozmawiali m.in. o niwelowaniu barier legislacyjnych 
w polskiej gospodarce cyfrowej, ze szczególnym ujęciem e-commerce. 

,Forum Gospodarki Cyfrowej było spotkaniem biznesu, polityki oraz nauki, podczas którego omówiliśmy ważne dla branży 
zagadnienia legislacyjne. Akcent położyliśmy na MŚP, których zmiany prawne dotykają mocno. Zwracam szczególną uwagę na 
nierówne ramy konkurencyjne dla europejskich i azjatyckich sprzedawców internetowych oraz na rozszerzenie części uprawnień 
konsumenckich, w tym prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na niektórych przedsiębiorców, bowiem jest to ogromny 
problem dla MŚP.  Ponadto, na częste zmiany przepisów, włączając bardzo obszerne nowe regulacje, które wymagają sporo czasu 
na dostosowanie się branży, np. RODO oraz nadchodzące e-Privacy i Kodeks Usług Cyfrowych. Częste i kompleksowe zmiany 
przepisów, przede wszystkim dla MŚP, są dużym wyzwaniem. Koszty dostosowania się do nowych regulacji są istotne, a najmniejsi 
przedsiębiorcy nie zawsze mają wiedzę o tych zmianach, gdyż nie mają środków na stałą obsługę prawną. Mając na uwadze ogrom 
zmian legislacyjnych oraz interesy branży, Forum Gospodarki Cyfrowej – Digital Policy stało się miejscem wymiany wiedzy w gronie 
polityków, biznesu, nauki. Rozmawialiśmy o racjonalnych i rozwojowych zmianach dotyczących cyfryzacji, głównie w ujęciu MŚP’’

Szczególnie ważnym jest przypominanie, że cyberbezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo infrastruktury czy haseł, co 
powszechnie kojarzy się społeczeństwu z tym zagadnieniem. Cyberbezpieczeństwem jest wszystko, co może wpłynąć na zachowania 
społeczne. W swoim wystąpieniu ująłem, że niebezpieczne może być słowo, jego użycie, dyskryminacja, mowa nienawiści. Wszystkie 
te patologie są wynikiem tego, że przez 50 lat Internet rozwijał się bez jakichkolwiek ograniczeń i barier. Dopiero teraz udało się 
nałożyć pewne bariery, co wpływa na bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej. Pierwszym moim postulatem jest to, aby nie traktować 
cyberbezpieczństwa kastowo, czyli osobno dezinformacji, fake newsów itd., tylko abyśmy patrzyli na to całościowo, systemowo. Po 
drugie, biorąc pod uwagę przyjęte dotychczas regulacje związane z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, należy pamiętać o 
ich ogromnej wartości zewnętrznej, czyli to jaki mają wpływ na postrzeganie naszej konkurencyjności i produktów, które są 
rzeczywiście cyberbezpieczne na rynku globalnym. Przedsiębiorcy, nawet ci makro, dostrzegają wartość w inwestowaniu w 
cyberbezpieczeństwo i widzą w tym wartość komercyjną.

Niezmiernie się cieszę, że do samego końca było bardzo merytorycznie i ciekawie. Wyjątkowo jestem zadowolony z tego, iż  Izbie 
Gospodarki Elektronicznej udało się połączyć światy, które do tej pory funkcjonowały odrębnie. Formuła Forum Gospodarki Cyfrowej 
– Digital Policy 2019 opierała się na wykładach wstępnych, prowadzonych przez naukowców, a kolejno na komentarzach praktyków
oraz debatach, odnoszących się do omówionych uprzednio zagadnień. Uważam, że nasz polski rynek dojrzał, aby z jednej strony
rozpatrywać kwestie prawne czy biznesowe naukowo, ale w konfrontacji z biznesem. Połączenie wykładów z debatami dało zupełnie
nową jakość, przez co większość słuchaczy było zadowolonych z takiego układu. Gratuluję e-Izbie rozwiązania.

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

dr Maciej Kawecki, Dziekan WSB, Of Counsel, Maruta Wachta

prof. Dariusz Szostek, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 
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Forum Gospodarki Cyfrowej

https://vimeo.com/376032878PODSUMOWANIE KONFERENCJI

CYBERBEZPIECZEŃSWO:
dr Maciej Kawecki, WSB: https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375766668

dr Gabriela Bar, Szostek_Bar i Partnerzy: https://vimeo.com/shocase/6613172/video/375765150

Juliusz Brzostek, NASK: https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375768148

Panel Dyskusyjny: dr Gabriela Bar - Szostek_Bar i Partnerzy, Juliusz Brzostek – NASK, Krzysztof Stępień – BLIK, dr Maciej Kawecki, 
Grzegorz Wójcik – Autenti.
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375769439  

Cross-border e-commerce:
Paweł Oleszczuk, PwC: https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375773073

prof. UKSW dr hab Marek Świerczyński, adw. Michał Chorodek, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński: 
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375771768

Michał Chyła, Arena Tax: https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375774031

Panel Dyskusyjny: Patrycja Sass-Staniszewska – e-Izba, Tomasz Salomon - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Marta 
Mikliszańska – Allegro, Adam Tomczak - Xpress-Couriers BDM w SkyNet, Wojciech Trusz – PAIH, Dionizy Smoleń - PwC Advisory
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375775337  

Rewizja Dyrektywy e-Commerce:
r. pr. Witold Chomiczewski., Kancelaria Lubasz i Wspólnicy: https://vimeo.com/showcase/6613172/video/376030847

Magdalena Golonka, CK Legal: https://vimeo.com/showcase/6613172/video/376032052

Panel Dyskusyjny: dr Dominik Lubasz - Kancelaria Lubasz i Wspólnicy, Magdalena Piech – Allegro, Luca Cassetti – eCommerce 
Europe, Maciej Szczepański - OLX Poland, Katarzyna Tadajewska, - Ceneo.pl, Magdalena Golonka, CK Legal. 
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/376027782

RELACJA Z KONFERENCJI

https://www.facebook.com/299663176805179/videos/434681974120082/
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375766668
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375765150
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375769439
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375773073
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375771768
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375774031
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/375775337
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/376030847
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/376032052
https://vimeo.com/showcase/6613172/video/376027782
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Relacja Foto z Forum Gospodarki Cyfrowej
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Lista  Jury

Kategorie-commerce:

Joanna Pieńkowska-Olczak – PayU, Justyna Skorupska – e-point, Małgorzata Ciszecka – VISA, Katarzyna Czuchaj-Łagód – Mobile 
Institute, Sylwia Chmielewska-Fryze – SalesTube, Edyta Frąckowiak – Semahead, Paweł Wojciechowski – Performics, Rafał Oracz – 
Optimise Media, Paweł Sala – Freshmail, Borys Skraba - Strix

Kategorie e-usługi: 

Maciej Szczepański – OLX.pl, Wojciech Zięba – Decathlon, Szymon Bujalski – Empik, Maciej Marszałek – Ceneo, Maciej Żyto – Douglas, 
Dorota Ubysz – dotpay

Kategorie e-finanse: 

Andrzej Poniński – PONIP, Tomasz Plata – Autenti, Dotora Bachman – Azymut, Ewa Sól - Allegro

Partnerzy Główni: Partnerzy Kategorii:

e-Commerce Polska awards 2019

Osobiście, silnie wierzę, iż dla utrzymania dynamiki rozwoju polskiego rynku e-commerce, konieczne jest identy-
fikowanie i ekspozycja innowacji oraz modeli biznesowych godnych naśladowania. Dlatego też uważam, że 
konkurs e-Commerce Polska Awards to ważne wydarzenie dla branży e-commerce. W szczęśliwej, 7 edycji, 
wyróżnione zostały podmioty, które nie tylko budują i rozwijają nasz rynek e-commerce, ale również mają 
klarowną wizję i strategię przyszłości wraz z planem ekspansji międzynarodowej, np. answear.com oraz 
eobuwie.pl. Przyznane nagrody stanowią certyfikat jakości działania firm oraz zaufania, jakim darzą je ich klienci.

Zbigniew Nowicki Bluerank, Przewodniczący Rady e-Izby

W marketingu OLXa nie boimy się wykraczać poza schematy i komunikować rzeczy wprost, takimi jakie są. 
Nagrodzona kampania "A co gdyby?" z Januszem Chabiorem jest tego najlepszym dowodem. Cieszymy się, że 
została nagrodzona i doceniona - to dla nas kolejny powód, by w komunikacji dalej chodzić swoimi ścieżkami.

Marcin Sienkowski Head of Marketing OLX.pl, Laureat Best In e-Commerce Polska awards 2019

REKORDOWA LICZBA ZGŁOSZEŃ! NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY W BRANŻY E-COMMERCE
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Lista laureatów

DESIGN & USABILITY

Dla podmiotów małych:
Egmont.pl

Dla podmiotów średnich i dużych:
Lancerto.com

BEST TOOL FOR E-COMMERCE

SAMITO 

BEST MARKETING TOOL

BLUERANK

BEST ON-LINE INSURER

Grupa PZU

INNOVATIVE E-PAYMENT SOLUTION

Polski Standard Płatności - BLIK

BEST LOGISTIC TOOL

X-press Couriers 

BEST INNOVATION IN TECHNOLOGY

SAMITO 

BEST IN CROSSBORDER

Dla podmiotów średnich i dużych:
ANSWEAR.com

THINK OUT OF THE BOX

Dla podmiotów małych:
e-torty.pl 

Dla podmiotów średnich i dużych:
Skoda Sklep Online

BEST CAMPAIGN

Dla podmiotów średnich i dużych:
OLX.pl

BEST IN OMNICHANNEL

Dla podmiotów średnich i dużych:
Decathlon.pl

BREAKING THE DOUBTS

Dla podmiotów małych:
Egmont.pl

Dla podmiotów średnich i dużych:
eobuwie.pl 

LAUREACI E-COMMERCE POLSKA AWARDS 2019

Kategorie dla podmiotów e-commerce:

Kategorie dla e-usług: 

Kategorie dla e-finansów:

Best in: 

OLX.pl
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Performance Marketing Diamonds CEE 2019

Jury
 
ANETA MONDRY, BLUERANK | BARBARA KUDRYŃSKA, SANTANDER BANK POLSKA | BARTŁOMIEJ TWARDOSZ, W.KRUK
EDYTA FRĄCKOWIAK, SEMAHEAD | GRZEGORZ BOSOWSKI, FLY.PL | JUSTYNA SPYTEK, TRADETRACKER POLAND
ŁUKASZ SZYMULA, TRADEDOUBLER | MARCIN MICHALSKI, CUBE GROUP | MATEUSZ ŁUKIANIUK, RINGER AXEL SPRINGER
MACIEJ KUŹMA, ORANGE | MICHAŁ PACHNIK, CCC | MICHAŁ WOJAS, WOJAS.PL | PAWEŁ WOJCIECHOWSKI, PERFORMICS
PIOTR FRANKOWSKI, DUKA | TIM LOMBORG, AWIN | TOMASZ KAROLAK, GIVT.COM | WOJCIECH TOMASZEWSKI, ANSWEAR.COM

JEDYNY TAKI KONKURS W REGIONIE CEE!

Performance Marketing Diamonds CEE to pierwszy międzynarodowy konkurs skupiający się 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 mogą pokazać 
swoje aktywności poza granicami kraju. 

Tytuł Agencji Roku w konkursie Performance Marketing Diamonds CEE to potwierdzenie pozycji Bluerank na rynku 
performance. Po raz kolejny sprawdziło się nasze podejście do współpracy z partnerami w modelu data driven, 
w ramach którego wspólnie wypracowujemy najbardziej efektywną strategię osiągnięcia mierzalnego celu. Dzięki 
temu kampanie, które realizujemy przynoszą tak dobre efekty. Przykładem są dwa nagrodzone w tym samy 
konkursie projekty dla Promedica24 i Doz.pl. Ta druga, co warto podkreślić, otrzymała aż dwie statuetki, w tym 
tytuł Grand Prix.
Realizując projekty w Bluerank wykorzystujemy wiele narzędzi, tworzymy także własne w ramach działu R&D. W 

myśl metody Customer Journey patrzymy na proces zakupowy z perspektywy doświadczeń klienta. Podążamy jego ścieżką zakupową 
i stosując model AIDAL tworzymy dopasowane treści reklamowe. Monitorujemy kampanie per kanał, ale także całościowo w niestand-
ardowych medalach atrybucji, w czym pomagają specjaliści z działu Marketing Analytics. Warto także podkreślić, że duża część 
naszych specjalistów posiada certyfikaty Google, Facebook i branżowe Dimaq co potwierdza ich kwalifikacje i pozwala na stały 
rozwój.

Maciej Gałecki CEO Bluerank

FILM Z GALI

https://www.facebook.com/watch/?v=530685701082890
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NAPIS: LAUREACI PERFORMANCE MARKETING DIAMONDS CEE 2019

FOTORELACJA Z GALI
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NETWORKING

INSPIRACJE

e-Izba Fridays to kameralne śniadania networkingowe, dzięki którym przedstawiciele firm zrzeszonych mają możliwość poznania i 
wysłuchania najnowszych trendów, inspirujących case studies i przede wszystkim networkingu.

W 2019 roku uczestnicy e-Izba Fridays jako pierwsi mieli okazję wysłuchać: 
 danych z raportu Omnicommerce Kupuję Wygodnie,
 case study TIM S.A. w obszarze e-commerce B2B, 
 danych raportu UPS o logistyce, 
 danych z raportu PwC dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 
 danych z raportu Płatności Cyfrowe 2019
 zasięgnąć opinii prawnej w obszarze zwrotów i reklamacji w e-commerce.

e-Izba Fridays

CASE STUDIES

PREMIERY RAPORTÓW I BADAŃ

W 2020 e-Izba Friadys zawita do Poznania!

Śniadania e-Izba Fridays w biurze e-Izby cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dawka wiedzy, inspiracji i 
możliwości wymiany doświadczeń stanowią ogromne wsparcie w codziennych działaniach naszych firm członko-
wskich. Cieszę się, że te kameralne spotkania networkingowe stanowią tak dużą wartość dla wielu osób i są 
mocnym elementem misji edukacyjnej i linkowania biznesowego e-Izby. Dowodem na to jest fakt, że ten cykl 
spotkań wyrusza w Polskę! W czerwcu 2020 roku będziemy w Poznaniu!

Paulina Wojczyńska Project Director e-Izba

To jedna z nowości 2019 roku, która została bardzo dobrze przyjęta przez firmy zrzeszone. Staramy się, aby 
tematy poruszane podczas śniadań były odpowiedzią na potrzeby branży. Jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby 
zaproponować ciekawy temat  - serdecznie zapraszam!

Anastasiya Buryanova

Spotkania e-Izba Fridays mają charakter otwarty, są unikalną inicjatywą, pozwalającą zarówno na poznanie 
nowych ludzi czyli tzw. networking w kameralnej atmosferze przy kawie i pysznych croissantach, ale również na 
pogłębienie wiedzy z zakresu e-commerce. Na każdym spotkaniu bowiem jest przewidziana prezentacja, na której 
prelegent przedstawia wybrany przez siebie temat. Nie dość, że sam temat z reguły jest interesujący, to również 
często wśród uczestników e-Izbowych piątków rodzi się dość interesująca dyskusja. I tak w dotychczasowych 
spotkaniach udało się np. sporo dowiedzieć na temat transformacji z e-commerce B2C w B2B, poznaliśmy również 
badania dotyczące tendencji zakupowych konsumentów w zakresie e-commerce w Polsce czy też byliśmy 

świadkami prezentacji dotyczącej globalnych trendów kurierskich. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym w przyjaznej atmosferze.

Mateusz Bednarz

Specjalista ds. Eventów, e-Izba

Partner, Radca Prawny, Arena Legal
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e-Izba Evening

SPOŁECZNOŚĆ E-COMMERCE

BIZNESOWY NETWORKING NOWOŚĆ 2019

To nowość 2019 roku!
Wieczorny, biznesowy networking, podczas którego przedstawiciele firm zrzeszonych mogą w swobodnej atmosferze wymieniać 
doświadczenia, dyskutować o potencjale i wyzwaniach branży e-commerce oraz przede wszystkim nawiązywać biznesowe relacje. 

W 2020 roku ruszamy w Polskę z e-Izba Evenings! Oprócz wieczornych spotkań 
networkingowych w Warszawie - zawitamy do Krakowa i Gdańska! 

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ e-IZBA EVENINGS!

https://www.facebook.com/299663176805179/videos/527500914683854/
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Augmented Advertising & Sales Conference 

PIERWSZA TAKA KONFERENCJA W POLSCE!

RELACJA Z KONFERENCJI!

Konferencja odbyła się w maju 2019 roku i była efektem współpracy trzech podmiotów: e-Izby, naszej firmy zrzeszonej Content House 
oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego SMB. Pokazaliśmy na niej możliwości, jakie dają technologie AR i VR dla 
e-commerce i retailu. Inspiracje marketingowe, technologiczne, polskie i globalne case studies - to tylko kilka najważniejszych aspektów 
meytorycznych tego wydarzenia. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami na stoiskach naszych 
parterów, oraz obejrzenia w technologii VR nagradzanego filmu “Kartka z Powstania”

W tym roku, jako ContentHouse, wspólnie z Izbą Gospodarki Elektronicznej oraz Polskim Stowarzyszeniem 
Marketingu SMB, zorganizowaliśmy pierwszą w tej części Europy konferencję o wirtualnej i rozszerzonej rzeczy-
wistości - Augmented Advertising & Sales. Cieszę się, że udało nam się nawiązać współpracę i jako trzy niezależne 
podmioty zorganizowaliśmy tak ważne dla rynku i ciekawe wydarzenie. Podczas konferencji omówiliśmy 
najważniejsze trendy związane z rozszerzaniem możliwości reklamy i sprzedaży dzięki technologiom VR i AR. Z 
punktu widzenia twórców treści jest to ważny obszar, który trzeba dobrze zrozumieć, żeby dostarczać odbiorcom, 
potencjalnym klientom produktów i usług, content w coraz bardziej angażującej formie, Udało nam się pokazać, 

jak budować spójną ścieżkę doświadczeń użytkownika na najważniejszych obecnie polach: digital, social media, content marketing, 
AR, VR, DOOH. Zadaliśmy ważne pytania: w jaki sposób rozszerzyć reklamę angażując w taką synergię komunikacyjną AR i VR jak 
prowadzić użytkownika po ścieżce doświadczeń jak serwować mu odpowiednie impulsy podczas interakcji. Celem jest spójność oraz 
naturalne uzupełnianie się wszystkich obszarów na styku technologii i marketingu.  

W najbliższych miesiącach i latach najprawdopodobniej to właśnie technologie AR i VR zaczną najskuteczniej wspierać sprzedaż 
produktów. Nie zapominajmy też o content marketingu, dla którego przede wszystkim VR będzie stanowił doskonałe narzędzie 
budowania niezapomnianej narracji. Odcięty od rzeczywistości i pochłonięty przez wirtualny świat konsument będzie zdany tylko na 
bodźce które zaplanuje dla niego content marketer. Bez rozpraszaczy i ślepoty bannerowej. Pełna immersja. 

Grzegorz Miłkowski CEO, ContentHouse

Konferencja Augmented Advertising & Sales CEE jest odpowiedzią na zapotrzebowanie biznesu w obszarze 
rozszerzonej sprzedaży i reklamy. W Nowym Jorku, na największym retailerowym wydarzeniu, technologie te były 
uznawane jako główny trend w komunikacji z wirtualnym konsumentem – mówi Patrycja Saas-Staniszewska, prezes 
e-Izby. – Wiele mówi się o łączeniu świata offline z online, budowaniu wyjątkowego doświadczenia konsumenta. 
Wciąż jednak brakuje nam miejsca, gdzie moglibyśmy podzielić się pomysłami, praktycznymi przykładami wdrożeń 
technologii VR i AR w reklamie oraz sprzedaży, a także obawami i ewentualnymi ograniczeniami.

Patrycja Sass-Staniszewska prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

https://www.facebook.com/pg/AugmentedAdvertisingAndSales/photos/?tab=album&album_id=1044869652379401&__xts__%5B0%5D=68.ARC3QJv_Y60cELuywXxpqYVuB2L3DO1S_LISXUBuFN1o_7m3zGFjuhpmJvpwE-979t-g0q6db_jlJwgqkTZEZX3-SCEIWiKbv4X5CzZSURfJSn-9gPPtqm9afKHveGI1PNxqRIFA9wqB-0nYnQkk-evxRUXykZ1DMppG7HT2WRtVfiydq2AeVqkC934CfmHhMoOOrGYm2IHyYx5E5jar9Kr-Pu8PyKqEcvMBZi9WbpQ46qYOuqG4xyBhk-AgTslUgMQQc01K5hY74-jCBJw7Nia9AcKmHomQKWtNocuIopEwCLVUXnv3S_G_Kd0te1Qx9DMJgahlfS8YMt_sGZ8hNccAHRsn0F4W8EgX-IDvv2WYBV2MsMiGTL4lCr9xaDKk_ziUGIsQDO45aY5N7sWa-DXkFPGkXdjy6e3MFu7xtNA2TW-LM2Y5yaIpTui2NkeiLYkAlrWn2e6t8VC7UNBMTwtwfKBOa3fFTc9oLloyqUYxRIvdwdpDcntsumXuwIskPhWnyzI4O0sEM4opSwgnVAQCHE6uSewLAWxfnXv1Hfn5V4kTtXJ0S5h-xnFwLFeyjtneY8TtNmzmIZG6i2BwTZ96zMgcU6MpOxErUatuFZeRJrJRVlNpqYBAw0MyTJa2&__tn__=-UCH-R
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Cross-border e-commerce – wielki potencjał i praktyka.

CROSS-BORDER E-COMMERCE SZANSĄ DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

7 listopada odbyła się Konferencja Cross-border e-commerce – wielki potencjał i praktyka. Wydarzenie organizowaliśmy wspólnie 
Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Konferencja skierowana była do eksporterów tradycyjnych biznesów, producentów, 
MŚP, planujących działalność online, e-sklepów działających lokalnie oraz firm logistycznych.

„Cyfrowy eksport to najszybciej rozwijający się segment handlu. Polskie przedsiębiorstwa już dostrzegają możliwości, jakie stwarza 
internet, a z naszych badań wynika, że drzemie w nim potencjał na 80 mld zł dodatkowych przychodów ze sprzedaży rocznie w 
skali polskiej gospodarki. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z partnerami, Izbą Gospodarki Elektronicznej, PARP, PAIH 
i wieloma innymi, jest w trakcie tworzenia systemu ułatwiania przedsiębiorcom transgranicznej sprzedaży przez internet, m.in. poprzez 
udostępnianie informacji i wiedzy czy niwelowanie barier ograniczających oraz osłabiających tę sprzedaż” 
- zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz. 

„Cyfrowy eksport to najszybciej rozwijający się segment handlu. Polskie przedsiębiorstwa już dostrzegają możliwości, jakie stwarza 
internet, a z naszych badań wynika, że drzemie w nim potencjał na 80 mld zł dodatkowych przychodów ze sprzedaży rocznie w 
skali polskiej gospodarki. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z partnerami, Izbą Gospodarki Elektronicznej, PARP, PAIH 
i wieloma innymi, jest w trakcie tworzenia systemu ułatwiania przedsiębiorcom transgranicznej sprzedaży przez internet, m.in. poprzez 
udostępnianie informacji i wiedzy czy niwelowanie barier ograniczających oraz osłabiających tę sprzedaż” 
- Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Podczas konferencji “Cross-border e-commerce” prelegenci opowiadali m.in. o najważniejszych kwestiach prawno-podatkowych, 
warunkach współpracy z firmą logistyczną, wymogach odprawy celnej oraz strategiach budowania spójnego digital marketingu. 
Został przedstawiony raport “Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw”, opracowany przez PwC Advisory 
na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przy wsparciu merytorycznym e-Izby. Poznaliśmy również przedpremierowo 
wyniki najnowszego raportu “Płatności Cyfrowe 2019” realizowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej.
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NOWOŚĆ 2019!

e-Izba Retailers Group to kameralne, zamknięte spotkania Prezesów, Członków Zarządu i Dyrektorów e-Commerce podmiotów
działających zarówno w e-commerce, jak i w retailu. W 2019 roku grupa odbyła kilka strategicznych spotkań
wykładowo-warsztatowych z obszaru digital transformation. Celem grupy jest budowanie kompetencji e-commerce w dużych
organizacjach retailowych oraz tworzenie platformy wymiany doświadczeń.

Dziękujemy za wsparcie merytoryczne: PwC, Microsoft, e-point, e-point Design, Mobile Institute, UPS.

Dziękujemy członkom grupy za inspirujące dyskusje, otwartość na innowacje, nowe technologie i wszelkie formy rozwoju biznesu czy 
kompetencji własnych i zapraszamy do udziału w spotkaniach w 2020 roku!
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Aktywne uczestniczenie w e-Izba Retailers Group to bardzo dobrze zagospodarowany czas, który w dzisiejszym 
świecie jest towarem deficytowym. Wierzę w wymianę wiedzy, transparentność i wzajemne uczenie się od siebie 
- tylko w taki sposób możemy nieustannie rozwijać swoje kompetencje i poszerzać horyzonty. To można osiągnąć 
tylko poprzez zgromadzenie odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie i miejscu, tym miejscem jest właśnie 
e-Izba Retailers Group.

Wojciech Zięba e-Commerce & Omnichannel Director Decathlon

Retailers Group to szansa wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji. Nowe perspektywy i rozmowa ze specjal-
istami z branży stanowią wkład w rozwój kolejnych projektów.

Jakub Jasiński Dyrektor e-Commerce& Omnichannel CCC

Pierwszy rok działalności Retailers Group oceniam bardzo dobrze. Tematyka spotkań, którą wspólnie ustaliliśmy na 
pierwszych spotkaniach pokazała, że nasza branża mimo że jest zróżnicowana to szuka inspiracji, wiedzy i 
rozwiązań u tych samych źródeł. Prezentacje oraz rozmowy w których miałem okazję uczestniczyć pozwoliły w 
przystępny sposób zgłębić tematy, na które brakowało mi czasu. Najważniejszym i bardzo mocnym punktem jest 
wymiana wiedzy oraz spostrzeżeń między członkami grupy. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie równie ciekawy!

Michał Wójcik Head of E-commerce, Leroy Merlin Polska

Spotkania w ramach E-izba Retailers Group w jakich uczestniczyłem w 2019 r. stanowiły źródło inspiracji i ciekawej 
wymiany doświadczeń. Zorganizowane w komfortowym otoczeniu, sprzyjały otwartości. To co doceniam 
najbardziej, to jakość i wielowątkowość dyskusji -  nastawioną na rozwój i przyszłość naszych biznesów.

Jakub Gierszyński Dyrektor e-Commerce i Marketingu InterCars

E-Izba Retailers Group dla mnie to grono osób tworzących polski rynek e-commerce, wytyczające ścieżki rozwoju 
dla polskich firm w świecie handlu elektronicznego, jednocześnie pokazując najnowsze trendy oraz wskazując 
wyzwania przed jakimi stajemy każdego dnia prowadząc handel Internetowy. Izba jest bardzo dużym wsparciem 
merytorycznym, prawnym jak również idealnym partnerem biznesowym, z których rekomendacji korzystam każde-
go dnia. 

Jakub Strzelczyk
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Pod względem komunikacyjnym rok 2019 był dla e-Izby bardzo dobry. Nasi eksperci regularnie byli cytowani w 
największych mediach informacyjnych i biznesowych w kraju. Pojawialiśmy się m.in. w Rzeczpospolitej czy Dzienniku 
Gazecie Prawnej. Zwiększyliśmy także swoją aktywność w social mediach, przez co dotarliśmy do szerszego grona 
zainteresowanych naszymi inicjatywami i zbudowaliśmy zaangażowaną społeczność. 

W 2020 roku stawiamy na dalszy rozwój naszych działań, tak aby jeszcze efektywniej docierać do biznesu z 
niezbędną wiedzą o e-commerce, szczególnie do sektora MŚP. Niezmiennie będziemy wspierać firmy zrzeszone 

w e-Izbie, promując ich działania oraz obejmując patronatem ich inicjatywy. 

Aleksandra Bocian PR Specialist, e-Izba

OKŁADKA - 6

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - 785

PRASA - 175 INTERNET - 2040 OGÓŁEM - 3000

W tym roku tradycyjnie byliśmy obecni w mediach ponad 3000 razy. Mieliśmy rekordową obecność w mediach drukowanych, w tym 
7 razy na okładce Rzeczpospolitej. 

Co robimy dla naszych firm zrzeszonych w obszarze PR?
 komunikujemy 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 
 patronujemy publikacjom, raportom i poradnikom
 informujemy pozostałe firmy zrzeszone o sukcesach i wyróżnieniach danej marki

Stała obecność e-Izby w mediach to prawie 3000 publikacji rocznie. 
Patronaty zewnętrzne: patronujemy ponad 40 eventom 
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Świat digitalu na stałe zmienił oblicze biznesu. Tempo zmian, oczekiwania konsumentów, dla których nie ma już rozróżnienia na światy 

online i offline, nowe realia na rynku pracy i w świecie nowych technologii powodują, że dzisiaj biznes musi być o wiele bardziej czujny 

i elastyczny niż był jeszcze dekadę temu. 

Cyfrowy świat nie ma granic i dzięki temu niesie ze sobą wiele możliwości, nisz i obszarów, o których kilka lat temu przedstawiciele 

e-sklepów nie myśleli i nie mieli ku temu powodów. 

Sukces odniosą szybkie i dynamiczne organizacje, otwarte na nowe wyzwania, innowacje i trendy.

Przed nami trendy w obszarach: crossborder-ecommerce, retail, omnichannel, e-commerce B2B, nowe technologie.

E-eksport kolejnym etapem zagranicznej ekspansji polskich firm.

Polskie firmy od lat śmiało zdobywają kolejne rynki eksportowe. Sam wielokrotnie byłem pozytywnie

zaskoczony kiedy w najodleglejszych zakątkach świata widziałem polskie produkty w sklepach, albo

nawet polskie sklepy. I tak jak w minionych latach tradycyjny eksport stanowił przedmiot dyskusji wielu

paneli i konferencji, tak w tym roku, m.in. za sprawą raportu PwC dla Ministerstwa Przedsiębiorczości

i Technologii, w debacie publicznej szeroko zaczęto omawiać zjawisko cross-border e-commerce

(CBEC).

Z danych, które zebraliśmy w raporcie wynika, że Polska w porównaniu z innymi państwami UE ma 

bardzo niski odsetek firm prowadzących e-eksport. Obecnie jedynie ok. 4 proc. Polskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż 

internetową produktów i usług do innych krajów, przy średniej unijnej na poziomie 7 proc. Taki sam lub niższy wskaźnik w eksporcie 

online do UE mają tylko Rumunia, Bułgaria i Łotwa; a na rynki pozaunijne - Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Węgry.

Przebadane polskie mikro-, małe i średnie firmy wskazywały, że owszem, upatrują szans w związku z rozwojem cross-border e-com-

merce, jednak podkreślają również, że pierwszym krokiem powinien być rozwój tego kanału sprzedaży na rynku krajowym. Analiza 

kolejnych odpowiedzi w ankiecie wskazuje, że warto podążać w tym kierunku i wdrażać e-commerce (wskazówka dla jeszcze niezde-

cydowanych!). Ponad połowa przebadanych firm uważa, że sprzedaż kanałami elektronicznymi w najbliższych latach rosnąć będzie 

szybciej niż tradycyjnymi.

Biorąc pod uwagę tendencje rynkowe oraz rosnącą popularność cross-border e-commerce (mierząc liczbą publicznych i komercy-

jnych inicjatyw - np. Forum Gospodarki Cyfrowej organizowane przez Izbę Gospodarki Elektronicznej), w najbliższych latach można 

będzie zaobserwować coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców tematem e-eksportu. A dla tych jeszcze nieprzekonanych, że 

CBEC może być sposobem na generowanie dodatkowych przychodów, przytaczam kolejny wniosek z badania, według którego 

obecnie niemal połowa przedsiębiorstw w Polsce prowadzących już działalność e-commerce na rynku krajowym planuje rozpoczęcie 

sprzedaży za granicę przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych.

Paweł Oleszczuk Advisory Manager, PwC
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Ciągle zastanawiasz się czy warto zacząć rozwijać Twój e-commerce na nowych rynkach i prowadzić 
ekspansję zagraniczną? Brakuje Ci dowodów dlaczego warto inwestować w sprzedaż on-line do 
innych krajów? Nie nadążasz za trendami i zmianami oczekiwaniach konsumentów? No to powiem Ci, 
że nie jesteś sam. 

Podobne wątpliwości ma wielu właścicieli i zarządzających e-commerce, natomiast większość 
konsumentów przyzwyczaiła się do kupowania z pominięciem granic i do modelu biznesowego 
e-commerce bez granic. Dlatego coraz więcej firm preferuje transgraniczny handel elektroniczny, niż 
biznes o zasięgu wyłącznie lokalnym, ograniczony przez czynniki geograficzne, zamknięty zbiór 
konsumentów oraz lokalnych konkurentów. Ci co się jeszcze wahają, można powiedzieć, iż tracą czas 
i przewagę rynkową. Transgraniczny e-commerce nie jest dzisiaj kwestią dywagacji i wyboru, ale 
obowiązkowym elementem strategii dalszego rozwoju naszego e-commerce. Dotarcie do 
konsumentów na rynkach sąsiadujących i EU przechodzi z opcji „możliwe” do punktu „obowiązkowe” 

w ramach planu budowy naszego e-commerce.

Jeśli jesteś już zaangażowany w transgraniczny e-commerce, to dzięki obserwacji zjawisk konsumenckich będziesz wyprzedzisz 
konkurencję zawsze o kilka kroków. Trendy oferują nam bezcenne wskazówki co będzie standardem jutro oraz co może wydarzyć 
się pojutrze. Oto 10 wybranych z mojej perspektywy trendów jeśli chodzi o  transgraniczny e-handel:

Znikają bariery, powszednieje dostępność do zakupów on-line
Dotychczasowe ograniczenia przestają mieć znaczenie. Bariery w postaci dystansu, języka oraz walut będą traciły na istotności w 
ramach planów międzynarodowej ekspansji e-commerce, zarówno z perspektywy konsumentów jak i dostawców platform. 
Konsumenci już dzisiaj chętnie sięgają po towary z zagranicy lub od zagranicznych sprzedawców, i zjawisko to w nadchodzącym 
roku wyłącznie przybierze na sile.

Wygra globalny biznes z wrażeniem “lokalnych” produktów
Jeśli jesteś w stanie sprawić, iż konsumenci na różnych rynkach będą traktowali Twoje usługi i produkty jako „lokalne”, to masz szansę 
zostać gigantem w transgranicznym handlu elektronicznym. Oferując swoją markę międzynarodowym konsumentom w lokalnej 
formule wraz z gwarancją jednorodnych i pozytywnych doświadczeń, zwyczajnie zdobywasz serca konsumentów.

Łatwiej znajdziemy produkty odpowiadające naszym potrzebom
Od ponad 10 lat jednym z kluczowych źródeł ruchu konsumentów dla naszego e-commerce jest internetowa wyszukiwarka Google, 
szczególnie w lokalnym – natywnym wyszukiwaniu. Dalszy rozwój dopasowania i jakości wyszukiwania oraz modeli reklamowych 
będzie wyłącznie umacniał znaczenie tego źródła ruchu zarówno w kategorii organicznej jak i płatnej. Konsumenci znajdą towary 
łatwiej, szybciej i taniej.

Strategiczne decyzje częściej będa wynikiem liczb, a nie intuicji
Gromadzenie i przetwarzanie danych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transgranicznego e-commerce, zrozumienia różnic w 
nawykach i zachowaniach lokalnych konsumentów, pozostania innowacyjnym i osiągnięcia zarówno globalnych jak i lokalnych celów. 
Dzięki danym możemy oceniać ścieżkę klienta – Customer Journey, zdefiniować wskaźniki i porównać osiągane wyniki, w celu 
obserwowania trendu wzrostów lub spadków.

Konsumenci docenią spójne doświadczenia na różnych urządzeniach  
Zrozumienie z jakich urządzeń korzystają konsumenci do przeglądania naszego e-commerce na lokalnym rynku oraz przyjazny 
mobile CX to kolejne zjawiska wymagające uwagi. Urządzenia są łącznikami między dwoma światami: ludźmi – istotami z krwi i kości, 
czyli konsumentami oraz systemem e-commerce – infrastrukturą sprzętową i programową, czyli technologią.

Społeczności dodatkowo podkręcą tempo wzrostów e-commerce
Potęgi handlu elektronicznego napędzane są przez dwa kluczowe zjawiska: dużą populację młodych konsumentów i wzrost 
popularności mediów społecznościowych. Błyskawiczne decyzje zakupowe są efektem przekazu od celebrytów w połączeniu z 
zasięgiem popytu w mediach społecznościowych. Aby konkurować, e-commerce wchodzący na rynki międzynarodowe potrzebują 
strategii sprzedaży społecznościowej uwzględniającej lokalne preferencje konsumentów.

Abonamenty i płatności rekurencyjne pomogą skalować biznes 
Doskonale wiemy jak kluczowa dla prowadzenia biznesu jest przewidywalność sprzedaży. Myśląc o działaniach transgranicznych 
warto rozważyć wprowadzenie modelu abonamentowego, tam gdzie jest to możliwe. Model abonamentowy – DTCS – 
Direct-To-Consumer-Subscription to prosty mechanizm na poprawę płynności finansowej oraz dźwignia dla inwestycji na kolejnych 
rynkach.

Wzrośnie obecność marek w ramach oferty platform handlowych
Platformy handlu elektronicznego (marketplaces) zmieniają sposób obecności lokalnych marek na nowych rynkach. Platformy 
umożliwiają międzynarodowym konsumentom kupować produkty łatwo, szybko i tanio, tak jakby robili zakupy w krajowym sklepie 
internetowym. Platformy zapewniają kompleksowe rozwiązania do zarządzania pełną obsługą klientów, ceny w lokalnej walucie, 
realizacja zamówień i wysyłka, opcje płatności, podatki i cła, natywny checkout i łatwe zwroty.

Kolejne inspiracje i nowe modele e-biznesu powstaną w Azji
Chcąc być dzisiaj na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami dla handlu transgranicznego
i e-commerce, a tym bardziej jutro, musimy spoglądać na wschód. Obserwować rewolucję, która ma miejsce w Azji oraz innowację 
w zakresie wyboru produktów, płatności, dystrybucji, modeli zakupowych oraz masowych zachowań konsumenckich. Również, aby 
rozumieć jak konkurować na arenie międzynarodowej z ekspansją chińskiego e-commerce.

Skuteczne działania wymagają zaangażowania kluczowych decydentów
Wreszcie, jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał crossborder e-commerce, to rozwój w tym kierunku musi być wspierany przez 
kadrę kierowniczą na poziomie C w Twojej firmie. Być może sam prezes lub właściciel powinien uczestniczyć w kluczowych projektach 
i zmianach oraz rozumieć, jak handel transgraniczny wpłynie na rozwój e-commerce.

Zbigniew Nowicki Przewodniczący Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, Co-Managing Director Bluerank
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Trendy w obszarze cross-border e-commerce
Nadchodzący rok będzie czasem intensywnych prac legislacyjnych w zakresie opodatkowania 
transgranicznych transakcji na rynku e-commerce. Celem zmian, które zaczną obowiązywać od 2021 
roku jest uproszczenie obecnie obowiązujących regulacji w zakresie VAT oraz wyrównanie warunków 
konkurencji sprzedawców z Unii Europejskiej ze sprzedawcami z państw trzecich, głównie azjatyckich. 

Cross-border e-commerce i jego rozwój znajduje się wysoko na agendzie prac i planów Unii Europe-
jskiej. Dostrzegane są zmiany jakie do transgranicznej wymiany handlowej wniósł rozwój e-commerce 
i możliwości jakie ten rozwój stwarza dla zdynamizowania wymiany handlowej pomiędzy państwami 
członkowskimi. 

Jednocześnie Unia Europejska dostrzega, że funkcjonujący na jej obszarze system podatku VAT, sięga-
jący swoimi korzeniami jeszcze lat 70-tych XX w., nie jest dostosowany do wymagań rynku. Staje się to często barierą dla rozpoczęcia 
lub rozszerzenia sprzedaży transgranicznej. Dotyka to głównie małych i średnich przedsiębiorców, dla których koszt dostosowania się 
do obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą za granicą jest często istotnym obciążeniem. 

Zauważany jest także problem nie zawsze wyrównanej i uczciwej konkurencji ze strony sprzedawców z krajów spoza UE. Podmioty 
te często nie raportują sprzedaży na terytorium UE lub zaniżają wartość towarów sprzedawanych w Unii Europejskiej. W ten sposób 
nie ponoszą kosztów związanych z przestrzeganiem przepisów, a ich towary są w mniejszym stopniu obciążone podatkiem VAT. W 
konsekwencji sprzedawcy z UE postawieni są w niekonkurencyjnej pozycji. Według szacunków Unii Europejskiej w 2020 r. wartość 
nieuregulowanego VAT z tytułu sprzedaży poprzez kanał e-commerce może wynieść ok. 7 mld EUR. 

W celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom, Unia Europejska zdecydowała się przedsięwziąć odpowiednie kroki. Wprow-
adzone zostaną uproszczenia dla przedsiębiorców sprzedających towary do innych państw UE. Obecny obowiązek rejestracji dla 
celów VAT w państwie lokalizacji konsumenta zostanie zastąpiony możliwością rozliczania sprzedaży do innych państw UE w państwie 
siedziby sprzedawcy. Polscy sprzedawcy prowadzący sprzedaż do innych krajów UE będą więc mogli rozliczyć VAT od tej sprzedaży 
z polskim urzędem skarbowym, bez konieczności rejestracji w państwach, w których prowadzą sprzedaż.  

Wyrównaniu warunków konkurencji ze sprzedawcami spoza UE ma służyć m.in.  zniesienie zwolnienia z VAT dla importu przesyłek o 
niewielkiej wartości, które obecnie jest często nadużywane poprzez zaniżanie wartości towaru w celu skorzystania ze zwolnienia. Unia 
pracuje także nad mechanizmami zwiększenia ściągalności VAT należnego od sprzedawców z państw spoza UE. W tym celu m.in. 
zostaną nałożone nowe obowiązki na platformy sprzedażowe, które będą zobowiązane do rozliczenia VAT od sprzedawanych za 

W centrum zmian zachodzących w sektorze retail i e-commerce niezmiennie stoi klient. To co się 
zmienia to narzędzia, które pozwalają na jeszcze lepsze dotarcie do niego z perfekcyjnie 
dopasowaną ofertą. Bez podążania za oczekiwaniami klientów, które są coraz wyższe, ciężko będzie 
utrzymać pozycję rynkową przedsiębiorcom działającym w tym sektorze. Kluczowe staje się 
zwiększenie ich zaangażowania i lojalności, a także zapewnienie efektywności operacyjnej. 
Technologie, które zmieniają rynek, takie jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja, uczenie 
maszynowe, Big Data i Internet Rzeczy, już teraz mogą być wsparciem dla właściciela sklepu w 
Polsce, a rok 2020 z pewnością będzie do nich należał.

Microsoft pokazał wizję inteligentnego sklepu, który rozpoznaje konsumenta i potrafi wchodzić z nim 
w interakcję. To kompletny ekosystem rozwiązań, który adresuje potrzeby producentów dóbr, 
operatorów sklepów online i offline na drodze do jeszcze lepszego obsłużenia każdego klienta. 

Jednym z przykładów może być inteligentny regał wyposażony w czujniki i kamery, dzięki któremu właściciel sklepu będzie miał 
wiedzę o tym, kto odwiedził jego sklep, ile czasu w nim spędził, ale przede wszystkim, jakie produkty wybrał, a które odłożył.

Dzięki mechanizmom analizującym obecność klientów na terenie sklepu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej budować portret naszych 
klientów. Możemy sprawdzić jakiej są płci, ale także w jakim humorze robią zakupy. Na tej podstawie możemy lepiej dobierać 
znajdujący się na nich asortyment. Co więcej, dzięki analizie zakupów, jesteśmy także w stanie proponować klientom produkty 
komplementarne, zwiększając dzięki temu wartość ich koszyka zakupowego. Po raz pierwszy mamy szansę pokazać tak precyzyjną 
wiedzę o kliencie.

Michał Chyła Tax Director Arena Tax

Jarosław Sokolnicki odpowiedzialny za rozwiązania dla sektora sprzedaży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych w Microsoft 

Retail
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Podłączone do regałów ekrany wyświetlają dopasowaną do konsumenta treść w zależności od jego płci, wieku czy nastroju. Umożli-
wiają one zarówno prezentację reklam czy inspiracji zakupowych, ale także wyświetlanie danych produktu czy informacji o trwającej 
promocji. Wchodzą one również w interakcje z użytkownikiem w momencie, gdy ten podniesie produkt z półki. Mogą także spełniać 
funkcję przedłużenia regału i uzupełnienia go o asortyment znajdujący się w sklepie internetowym od razu z możliwości zamówienia.

Połączenie danych w czasie rzeczywistym, pochodzących z czujników sklepowych (zlokalizowanych na półkach czy w kamerach) z 
informacjami o lokalnym rynku, daje przedsiębiorcom szansę rozwoju zupełnie nowego podejścia do konsumentów. Informacje te 
pomagają m.in. w prognozowaniu sprzedaży dziennej i tygodniowej, także w oparciu o tzw. planogramy, analizę profili konsumentów 
i dopasowywanie do nich produktów czy propozycji dotyczących zamówień. Dzięki temu właściciele sklepów mogą lepiej poznać 
zachowania i oczekiwania klientów, zarządzać asortymentem w inteligentny sposób, zwiększać sprzedaż czy zysk netto, a przede 
wszystkim poprawić efektywność swoich działań.

Technologia to dziś konieczność, klucz do lepszego zrozumienia klienta i personalizacji oferty oraz do podniesienia efektywności 
operacyjnej. Przy tym nie musimy wszystkiego zaimplementować za jednym razem, możemy stopniowo usprawnić kolejne procesy 
zgodnie ze strategią firmy.

Na dobre wkroczyliśmy w epokę „doświadczeń” klientów w handlu detalicznym - globalni gracze 
jak Nike, Adidas czy Rituals zdają sobie sprawę, że muszą podnieść jakość doświadczenia w sklepie, 
aby dorównać wygodzie zakupów online. W miarę zbliżania się roku 2020 chcieliśmy przyjrzeć się, 
w jaki sposób międzynarodowi liderzy e-commerce i retail mogą odróżnić się od konkurencji.  Gdzie 
technologia i lepsze doświadczenia klientów są kluczowym elementem zróżnicowania. Oto trendy, 
których możemy spodziewać się w 2020: 

Unified Commerce przekształca handel detaliczny

W nowym świecie płatności, króluje Unified Commerce. Zamiast być źródłem konkurencji, sprzedawcy 
detaliczni zaczną postrzegać sklepy fizyczne oraz Internet jako jednolity kanał. Kluczem do tego jest 
zrozumienie potęgi danych o płatnościach, które mogą odblokować nowe źródła przychodów. 
Dane skonsolidowane z różnych kanałów umożliwiają detalistom stworzenie bardziej przejrzystego 
obrazu swoich klientów i zbudowanie bardziej atrakcyjnych ofert lojalnościowych lub spersonal-

izowanych programów zakupowych. Na przykład, korzystając z ujednoliconych danych dotyczących płatności, sprzedawcy mogą 
znaleźć klientów, którzy od jakiegoś czasu nie robili z nimi zakupów i zaangażować ich w adekwatne inicjatywy, aby zachęcić ich do 
kolejnej transakcji.
Dane dotyczące płatności mogą również pomóc firmom zrozumieć preferencje ich lojalnych klientów, średnią wartość transakcji oraz 
częstotliwość zakupów, co pomaga detalistom zoptymalizować ich wysiłki na rzecz re-targetingu.

Nowe regulacje prawne stwarzają pole dla innowacji

Silne uwierzytelnianie klientów (Strong Customer Authentication, SCA) jest europejskim wymogiem stworzonym w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa płatności online. Kiedy europejski klient dokonuje płatności, wymagane będzie dodatkowe uwierzytelnienie w momen-
cie dokonywania transakcji. Aby sprostać nowym wymaganiom PSD2, stworzono protokół 3D Secure 2, aby uwierzytelnianie było 
bardziej dynamiczne i bezpieczne. 3DS 2 usuwa nieporęczne
przekierowanie, a klienci mogą się łatwo i szybko uwierzytelniać używając TouchID lub FaceID (identyfikacja biometryczna) w swoich 
telefonach. Protokół wykorzystuje certyfikowane SDK i API, aby dzielić się danymi autoryzacji z bankami, a także sprawia, że przepływ 
danych uwierzytelniających do stron internetowych i aplikacji jest płynny. Wszystko to przy jednoczesnym spełnieniu wymagań SCA. 
Firmy sprzedające online w UE powinny rozważyć tę możliwość, nowo utworzone API może pomóc sprzedawcom lepiej zrozumieć 
swoich klientów i co za tym idzie, podnieść jakość oferowanych usług.

Koncentracja na lokalne metody płatności rośnie

Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku, handlowcy powinni starać się jeszcze bardziej niż na rynku krajowym, sprzedawać swoje 
towary poza granicami. Dodając do swojego check-out lokalne metody płatności, w krajach, w których operują, zdobędą zaufanie 
lokalnego klienta. Firmy z branży e-commerce zwiększą nacisk na zróżnicowanie metod płatności i zapewnią ich optymalizację w 
oparciu o preferencje klientów na całym świecie. W sklepach fizycznych, sprzedawcy detaliczni przyjmą więcej międzynarodowych 
metod płatności, uznając wartość oferowania turystom znanych im doświadczeń płatniczych. Na czele listy znajdą się chińskie portfe-
le elektroniczne oparte na kodach QR.

Network Tokens staną się kartą płatniczą nowej generacji

Zapisywanie danych karty rewolucjonizuje sposób, w jaki płacimy online. Możemy subskrybować powtarzające się usługi, takie jak 
Spotify i Netflix za pomocą naszej karty, przechowywać kartę w celu dokonania zakupu za pomocą jednego kliknięcia, lub 
przechowywać karty w portfelu cyfrowym (ApplePay), aby następnie wykorzystać je do płatności online i w sklepie. Niestety, zapisane 
dane karty mogą wygasnąć, stać się nieważne lub zostać odrzucone przez banki. Zakłóca to konwersję i utrzymywanie danych dla 
firm zajmujących się handlem elektronicznym. Network Tokens są nowym rodzajem bezpiecznego tokena karty wprowadzonym przez 
EMVCo o przeznaczeniu stricte e-commerce. Tokeny te cieszą się większym zaufaniem banków, mają wbudowaną aktualizację konta 
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dane karty nigdy nie wygasają oraz są obsługiwane przez wszystkie główne sieci kart w ponad 
100 krajach, ciągle powiększając tą liczbę.

Chociaż trudno jest dokładnie przewidzieć, co nas czeka, jesteśmy pewni, jak ważne jest dostarczanie wysokiej jakości usług dla 
klientów poprzez dalsze inwestycje w nowe technologie.

Jakub Czerwiński VP Sales Adyen w Europie Środkowo-Wschodniej
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Omnichannel stanie się tzw. New Retail, w którym integracja kanałów dopełni się nie tylko w sferze 
zakupów, ale prowadzenia kampanii performance oraz rozpoznawania intencji produktowych i 
miejsca ich zakupu, a tym samym kierowania Klienta bezpośrednio do wybranego kanału. Pomocne 
w tym będą narzędzia typu DMP, DCM, MDM, których umiejętne wdrożenie w architekturę rozwiązań 
będzie podstawą do prowadzenia skutecznych działań do pozyskania i utrzymania Klientów. Kolejną 
składową będą odpowiednie narzędzia dla personelu sklepowego, który odpowiada za interakcję z 
Klientem. Kluczowe dla realizacji idei New Retail będzie przeszkolenie, zrozumienie, a przede 
wszystkim uwierzenie w przydatność i skuteczność cyfrowych narzędzi. Nie bez znaczenia będzie też 
umożliwienie samoobsługi Konsumentom, którzy wyposażeni w smartphone, już dziś dostają pełny 
dostęp do wiedzy o produkcie i usługach. Obserwując największych graczy z FMCG, widać, że 
Aplikacje Mobilne w branży retail to dodatkowe pole do dostarczania spersonalizowanych ofert, 
angażowania użytkowników oraz ograniczania standardowych (ulotki, gazetki) form komunikacji. 

Dodatkowo świadomość Klientów w obszarze ekologii i promowania zrównoważonego rozwoju będzie na pewno stymulować 
proekologiczne aktywności w branży.

Jakub Jasiński

Rozwój nowych technologii spowodował zanik granic pomiędzy offline i online, co dotyczy także 
sposobu, w jaki funkcjonują klienci. Omnichannel to już nie trend, to rzeczywistość w jakiej muszą 
odnaleźć się współczesne przedsiębiorstwa, chcąc konkurować o zainteresowanie wielokanałowego 
konsumenta. 

Omnichannel można zdefiniować jako ekosystem sprzedażowo - komunikacyjny gdzie klient jest w 
centrum, bez przeszkód przenika między kanałami kontaktu z marką i jest identyfikowany na każdym 
etapie drogi zakupowej. Jego kontakt z marką jest spójny. 

W ramach rozwoju organizacji warto zwrócić uwagę na kilka obszarów:

1/ Mobile first... i nie chodzi tylko o index. Interakcja klientów z marką przez Smartphone są częstsze 
niż przez inne urządzenia. Google premiuje stormy mobilne, determinują ich pozycję w wyszukiwarce. Należy o tym pamiętać przy 
zarządzaniu naszym biznesem. Wartym szczególnej uwagi jest tu PWA. 

2/ Personalizacja - jest kluczem do serc i portfeli klientów. Dostosowanie strony, komunikacji i oferty indywidualnie dla każdego 
użytkownika, sprawi, że klient poczuje się wyjątkowo. Warto sięgnąć po narzędzia, które spełnią te oczekiwania. 

3/ Efektywność procesów przed i po sprzedażowych - technologia daje nam możliwość optymalizacji procesów dla lepszego 
wykorzystania zasobów wewnętrznych do tworzenia wartości dla klienta i organizacji. Przez wykorzystanie chatbotów, voice recogni-
tion, czy robotyzacji procesów możemy uwolnić dotychczasowe zasoby. 

4/ Marketplace -  platformy typu marketplace  notują sprzedaż większa niż bezpośrednio ze stron marek. Szacuje się, że w 2020 
mogą odpowiadać za 40 % udziału e-commerce globalnie. Na polskim rynku podobnie dominującą rolę ma Allegro. Jeśli podejdzie-
my do sprzedaży przez marketplace w sposób odpowiedzialny i uwzględnimy ten kanał w rozwoju naszego e-sklepu, współpraca z 
pewnością się opłaci. 

5/ Big Data - dane są często określane jako nowe paliwo XXI w.  Organizacje , które będą potrafiły dobrze wykorzystać dane w 
czasie rzeczywistym do podejmowania decyzji biznesowych wygrają. 

Jakub Gierszyński

Dyrektor e-Commerce & Omnichannel CCC

E-commerce & Marketing Director, Inter Cars, Członek Rady e-Izby

Omnichannel



Ponad połowa kupujących na TIM.pl, którzy wzięli w realizowanym przez nas w 2019 r. badaniu satysfakcji klienta, wskazała bowiem, 
że szuka eksperckiej wiedzy, kierując się w tych poszukiwaniach na strony e-sklepów lub producentów. Content ekspercki to zatem 
kolejny trend, coraz silniej widoczny w e-commerce B2B, który moim zdaniem będzie jeszcze rósł w siłę w kolejnych latach. Klienci 
biznesowi cenią naprawdę fachowe, profesjonalne podejście i unikalną wiedzę. Sięgają zarówno do artykułów, poradników, jak i 
contentu wideo, który zyskuje coraz bardziej na popularności. W przypadku wideo ta merytoryka jest dla nich nawet ważniejsza od 
formy, która – choć stale się profesjonalizuje – nadal w wielu produkcjach odbiega od poziomu treści tworzonych dla konsumentów.

A zatem wiedza. Wiedza dla klientów, ale również wiedza o klientach. Big Data to hasłoeksploatowane już od kilku lat, jednak – 
szczególnie w e-commerce B2B – potencjał w nim tkwiący jest ogromny, jednak wciąż słabo wykorzystywany. Obecnie mocno się to 
zmienia - deep learning, korzystanie z algorytmów analizujących wszystkie aktywności klienta i rekomendujących na tej podstawie 
konkretne działania, powinno z czasem stać się standardem w B2B. Aby jednak to się ziściło, wiele e-sklepów czeka ogromna praca 
nad dostosowaniem wszystkich elementów prowadzonych platform sprzedażowych do - niemalże wszechobecnej - analityki.

Bartłomiej Kiermasz E-Commerce Competency Center Lead SII

Nowe technologie

Trendy technologiczne 2020
Głównym motorem napędowym rozwoju technologii wspierających e-commerce w najbliższym czasie 
będzie ulepszanie doświadczeń klienta (Customer Experience). Dokonując zakupu w sklepie online, 
klient już nie tylko zwraca uwagę na łatwość obsługi, czas i koszt dostaw oraz cenę produktu. Coraz 
częściej jest to także moment nawiązywania relacji z marką, która przy okazji buduje swój wizerunek 
i lojalność konsumentów. Wraz z rosnącą konkurencją w tym segmencie rynku, zarówno klienci B2B, jak 
i B2C oczekują od marek coraz więcej, a firmy, które zidentyfikują te potrzeby odpowiednio szybko i 
zaadresują je w swoich działaniach, będą miały największy potencjał wzrostu w kanale online. Sii 
stanowi dla nich wsparcie w tym obszarze, przekładając te działania na realizację założonych celów 
biznesowych.

Personalizacja, czyli jak najlepiej dopasować się do potrzeb klienta?
Trend dopasowywania treści pokazywanych klientowi (np. produkty, oferty, promocje) i budowania „skrojonych na miarę” doświadczeń 
jest widoczny w e-commerce od jakiegoś czasu. Wiele narzędzi jest niezwykle zaawansowanych, ale ich potencjał wykorzystuje się 
w niewielkim stopniu. Sytuacja jednak powoli się zmienia.
Po pierwsze, rośnie świadomość, że klienci doceniają doświadczenia dopasowane do ich oczekiwań (a w zasadzie do predykcji ich 
oczekiwań) i że może prowadzić to do lepszych wyników biznesowych. Po drugie, narzędzia te są coraz bardziej dostępne, a koszt 
ich implementacji przestaje być barierą. Mają one coraz więcej funkcjonalności i możliwości, a ich koszt wdrożenia pozwala 
zbudować realny business case i oszacować ROI. Dotyczy to zarówno rozwiązań klasy enterprise, takich jak Adobe Experience 
Manager, jak również adresowanych do firm działających obecnie w mniejszej skali.
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Augmented Reality (AR) – łącznik dwóch światów
Dzięki wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej (AR, czyli łączeniu tego, co widzimy, np. przez kamerę naszego telefonu, z elementa-
mi graficznymi generowanymi cyfrowo), zacierają się granice pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym. Technologia ta, to już 
nie tylko rozrywka, ale narzędzie realnie zwiększające sprzedaż. Dzięki wykorzystaniu jej w procesie zakupowym pozwalamy 
kupującemu „przymierzyć” czy zobaczyć wybrany produkt. Dotyczy to nie tylko asortymentu branży fashion (ubrania, buty, okulary), 
ale m.in. także sprzętów użytkowych czy dekoracyjnych (meble, wyposażenie domu, sprzęty RTV i AGD etc.). Wykorzystanie elementów 
AR w kanale e-commerce będzie zdecydowanie zwiększało się w kolejnym roku –  nie tylko z uwagi na umożliwienie klientowi lepsze-
go „odbioru” samego produktu, ale również jako czynnika mającego wpływ na satysfakcję z zakupu. W konsekwencji może ono 
pozytywnie wpłynąć na współczynnik zwrotu towarów.

Wyszukiwanie głosowe (voice search)
Jesteśmy coraz bardziej zabieganym społeczeństwem. W sposób naturalny poszukujemy sposobów na optymalizację naszych działań 
i jak najlepsze wykorzystanie czasu np. poprzez tzw. multitasking. Naturalnym interfejsem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w 
codziennych interakcjach jest mowa, toteż wyszukiwanie głosowe w obszarze e-commerce będzie nabierać coraz większego znacze-
nia. Popularyzacja asystentów głosowych takich jak Siri, Alexa, czy Google Home będzie istotnym czynnikiem, który pozwoli na 
zwiększenie częstotliwości zakupu. Wyszukując produkty, można podać ich opis głosowy np. „czerwona sofa pasująca do jasnej, 
drewnianej podłogi”, „dobre whisky singlemalt z wyczuwalną nutą owocową” (są kategorie produktów, dla których wyszukiwanie 
głosowe nie będzie adekwatne). Stosowanie interfejsu głosowego pozwoli łączyć proces zakupowy z innymi czynnościami, które 
wykonujemy na co dzień np. podczas dojazdu do pracy. Z pewnością nie zastąpi ono klasycznego wyszukiwania, ale będzie jego 
uzupełnieniem i wzbogaceniem, który pozwoli zwiększyć sprzedaż w kanale e-commerce.
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Kolejne wyzwanie to brak strategii i zrozumienia istotności e-commerce w całym łańcuchu sprzedaży B2B, szczególnie dotyczy to 
naszych rodzimych firm, które po prostu obawiają się nieznanego. Klienci B2B chcą kupować online. Według Forrestera, pod koniec 
2018 roku, rynek e-commerce B2B przekroczył 1,134 biliona dolarów, co daje o ponad 954 miliardy dolarów więcej, niż zakładał na 
ten rok w swojej prognozie opublikowanej w 2017 r. Stanowi to około 12% całkowitej 9-bilionowej sprzedaży B2B w USA w tym roku 
(wartość liczona w USD). Oczekuje się, że odsetek ten wzrośnie osiągając w 2023 roku 17%, co wynika z faktu, że Internet coraz 
częściej uznawany jest za wiarygodne źródło, z którego klienci firmowi mogą czerpać wiedzę o produktach i usługach, a dzięki 
temu stworzyć podwaliny pod przyszłe transakcje między przedsiębiorstwami. 

Rozwój eksportu to jeden z elementów strategii rozwoju Polskich firm i tutaj e-commerce jest niebywałym wsparciem, a wręcz sposo-
bem na minimalizację kosztów. Wdrażanie e-eksportu bez współpracy z dostawcami nowych technologii się nie obędzie. Polskie firmy 
mają jeden z najniższych poziom zaufania nawzajem do siebie, w 2017 r. Polska pod względem poziomu zaufania była na 
przedostatnim miejscu na świecie, zatem nawiązywanie nowych relacji biznesowych jest utrudnione.

Jak wynika z raportu „Proces zakupowy wB2B”1 w Polsce już 69% firm kupuje online. Wyjaśniają, że wynika to z braku czasu i 
poszukiwania najwygodniejszych rozwiązań. Dotyczy to szczególnie zakupów powtarzalnych.

Justyna Skorupska Board Representative, Omnichannel Expert, e-point, Członek Rady e-Izby

Największe wyzwanie obecnych czasów to nie zginąć w natłoku informacji. E-konsumenci narażeni 
są wręcz na bombardowanie ilością informacji oraz dostępnych dla nich kanałów komunikacji. To 
od marek zależy jaka będzie jakość tych informacji i czy docierają z nią do swojej grupy odbiorczej.

W najbliższym 2020 roku przewiduje się dalszy rozwój rynku handlu internetowego w tym w szcze-
gólności w relacjach B2B. Rynek B2B e-commerce w Polsce jest w przededniu swojej „bańki 
internetowej”. Największe wyzwanie do brak specjalistów rozumiejących w jaki sposób narzędzia 
digital mogą wspierać handel tradycyjny i jak tworzyć synergię pomiędzy tzw. kanałami nowocz-
esnymi a tradycyjnymi. Tu są potrzebni ludzie rozumiejący przede wszystkim sprzedaż w kanałach 
nowoczesnych a jednocześnie mający wysokie umiejętności komunikacyjne, tu wcale nie chodzi o 
programistów.

Proces zakupowy B2B uległ całkowitemu przeobrażeniu, jest jeszcze bardziej skomplikowany niż na rynku B2C. Nie wystarczy już tylko 
rozesłać to samo zapytanie ofertowe do wielu potencjalnych dostawców. Odpowiedzialność za etap poszukiwania informacji spoczy-
wa w znacznej części na klientach. W proces zakupowy B2B zaangażowanych jest kilka osób z danej organizacji. Między innymi z 
tego powodu znacząco wydłużył się czas poświęcany na rozpoznanie rynku. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę 
Gartner, klienci kontaktują się z dostawcami, dopiero gdy proces zakupowy jest już zaawansowany w 57%. 
Jak wskazuje to samo badanie, aż 89% ankietowanych przyznaje, że było w stanie odszukać wartościowe materiały online 
na interesujący ich temat.

Wyzwania na 2020 dla branży e-commerce w Polsce
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Roman Baluta CEO ORBA

B2B e-commerce jest zdecydowanie na fali wznoszącej i w najbliższej przyszłości możemy spodziewać 
się dalszego dynamicznego rozwoju tej gałęzi gospodarki cyfrowej. Według prognoz Forbes cyfrowy 
rynek online B2B ma wygenerować dwa razy większe obroty niż B2C (6.7 do 3.2 biliona USD) 

Więcej B2C w B2B

Sądzę, że jednym z najważniejszych trendów na rynku jest rosnące oczekiwanie, aby systemy B2B 
zapewniały zbliżony poziom prostoty użytkowania do systemów B2C. Nowe pokolenie zawodowych 
kupców to osoby, które są doświadczonymi e-konsumentami. Nic dziwnego, że oczekują równie 
wygodnych narzędzi w pracy zawodowej, co w życiu prywatnym.

Spełnienie takich oczekiwań nie jest łatwe, z uwagi na wysoką złożoność handlu B2B. Jak wskazuje 
wielu managerów (38% według badania B2B Omnichannel Commerce In A Machine Driven World, Forrester),  wyzwania technolog-
iczne są nadal jednym z kluczowych ograniczników do jeszcze szybszego rozwoju cyfrowego B2B. 
Kupujący w segmencie B2B oczekują zbliżonych rozwiązań, które sprawdziły się w segmencie B2C, nie tylko pod kątem technicznym, 
ale również biznesowym. 

Przykłady przenikania B2C do B2B:
Opinie i recenzje konsumentów (B2C) prezentowane w aplikacji B2B (źródłem mogą być takie serwisy jak Opineo, Yelp czy  
BazzarVoice);
Rekomendowane listy zakupowe tworzone przez sprzedawcę na podstawie danych z rynku końcowego odbiorcy (np. na  
podstawie danych z kanałów offline);
Wprowadzanie rozwiązań lojalnościowych, takich jak stały koszt dostawy w zamian za abonament (Amazon Prime dla B2B);
Personalizowane treści oraz dashboardy z portfolio produktowym charakterystycznym dla danego kupującego;
Aktywność globalnych marketplace’ów w obszarze B2B z dedykowaną ofertą oraz rozwiązaniami technicznymi;

Dalszy rozwój usług w modelu self-service

W przeciwieństwie do kanału B2C, w przypadku online B2B wiele procesów wymaga nadal interakcji między ludźmi (np. dokonanie 
pierwszej transakcji często poprzedzone jest podpisaniem umowy między stronami lub telefoniczne omawiane są szczegóły 
dotyczące dostawy). 

Takie manuale kroki spowalniają proces transakcyjny oraz generują dodatkowe koszty, tak więc branża stara się je wyeliminować.

Przykłady:
Wyliczanie i weryfikacja minimów logistycznych w trakcie kompletacji zamówienia (np. rozbicie zamówienia na oddzielne  
formy transportu, weryfikacja czy dany rodzaj transportu jest dostępny dla zamówienia oraz wskazanej lokalizacji wysyłki i 
odbioru);
Możliwość sprawdzenia stanu rozliczeń (w tym kredytu kupieckiego) oraz pobrania dokumentów finansowych online;
Dostęp do dokumentacji logistycznej online (szczególnie istotne w branżach chemicznych oraz spożywczych);
Możliwość samodzielnego zarządzania dostępem do platformy dla swoich pracowników przez kupującego wraz z  
możliwością zarządzania uprawnianiami;
Proces wyceny oraz negocjacji w 100% przebiegający online (negocjacja warunków dla konkretnego zamówienia);
Proces weryfikacji nowego kupującego w 100% za pośrednictwem platformy online (np. Amazon B2B);

Rozwój analityki oraz AI

W przypadku kanału B2B możliwe jest budowanie modeli analitycznych pozwalających na wspomaganie procesów zakupowych, 
które często są bardzo czasochłonne (np. kompletacja koszyka kilkuset pozycji). Widzimy coraz większy udział narzędzi, które pozwa-
lają na automatyzację procesu zakupowego oraz decyzyjnego i takich, które wspomagają właścicieli platform B2B w budowaniu 
oferty.

Przykłady:
Automatyczna wstępna kompletacja koszyka na podstawie wcześniejszych zakupów;  
Rekomendacje dla właściciela platformy B2B na temat przyszłych potrzeb kupujących (systemy alertów na temat przewidy 
wanych stanów magazynowych);
Rekomendacje dla właściciela platformy B2B na temat brakującego asortymentu na podstawie analiz fraz wyszukiwania; 
Podpowiedzi zmian w zamówieniu w celu optymalizacji całkowitych kosztów logistyki, terminów dostawy oraz wartości  
przydzielonych rabatów;
Auto-replanishment (automatyczne zamawianie na podstawie danych o stanach magazynowych kupującego);
Chatboty (również z interfejsem głosowym) pozwalające szybko sprawdzić status zamówienia, stan rozliczeń itp.;

Trendy B2B e-commerce 2019/2020
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Szybki wzrost kanału „Professional” 

Widzimy zdecydowanie rosnące zapotrzebowanie na systemy obsługujące segment „profesjonalistów”.  Przykładowymi przedstawicie-
lami tego segmentu są dentyści, fryzjerzy czy restauratorzy. Formalnie tego typu transakcje zaliczają się do transakcji B2B, jednak z 
punktu widzenia wymagań funkcjonalnych są one znacznie bliższe segmentowi B2C (np. od strony prezentacji danych marketin-
gowych czy obsługiwanych metod płatności).  

W tym segmencie bardzo istotne są elementy związane z doradztwem, ponieważ w dużej mierze opiera się on o małe i mikro przed-
siębiorstwa, które nie mają zasobów np. do prowadzenia analizy kosztów czy trendów rynkowych.

Przykłady:
 Rekomendowane listy produktów adresujących konkretne potrzeby (np. pełne wyposażenie danego stanowiska pracy lub  
 składniki do przepisu na konkretne potrawy z góry wyliczoną marżowością); 
 Możliwość generowania oferty PDF dla własnych klientów z poziomu systemu B2B na podstawie prostego zestawu   
 parametrów (oczekiwana marża, logotyp, dane końcowego sprzedawcy itd.);
 Dashboardy z raportami historycznymi na temat zamawianych produktów, kosztów oraz czasu dostawy;
 Zakupy subskrypcyjne; 
 Nowoczesne metody płatności dla SME takie jak e-leasing; 
 Rekomendowane listy zakupowe tworzone przez sprzedawcę na podstawie danych z rynku końcowego odbiorcy;
 Dedykowane wersje systemu B2B dla urządzeń mobilnych; 

Podsumowanie

B2B e-commerce to szalenie interesujący obszar, gdzie ścierają się interesy wielu graczy, którzy muszą na nowo zdefiniować swoją 
pozycję w globalnym łańcuchy dostaw. Producenci, dystrybutorzy, hurtownicy potrzebują narzędzi, aby zapewnić sobie przyszłość w 
świecie, w którym granice między nimi zacierają się, a do gry wchodzą gracze spoza tradycyjnych modeli biznesowych.
Widzimy ogromną potrzebę budowania przewagi konkurencyjnej poprzez innowację. Warto bacznie obserwować co będzie się 
działo w 2020 roku - zdecydowanie nie będziemy się nudzić!
 

Trendy B2B e-commerce 2019/2020
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E-commerce B2B 2020
Szacuje się, że  wartość rynku e-Commerce B2B na świecie wyniesie w 2020 roku 2,16 biliona euro. 
Szacunki dotyczące rynku polskiego to 344 mld . Jak wykorzystać ten potencjał? Dostosować się do 
nowych realiów zakupowych B2B. 

Jak podaje Gartner w materiale  „adjust-selling-to-2019-s-buying-realities”,  jedynie 17% czasu w procesie 
zakupowym B2B to bezpośrednia interakcja REP-a z Kupującym.  67% czasu Kupujący poświęca na 
wyszukiwania danych online, wewnętrzne spotkania w grupach zakupowych i wywiadach offline.  Czasy 
kiedy REP jeździł na spotkanie,  żeby zaprezentować ofertę i cennik bezpowrotnie minęły. 

Dwie dodatkowe ciekatowski:

  W przeciętnej grupie zakupowej znajduje się 5,1 osoby,
  Millenialsi są 2,2x bardziej sceptyczni w stosunku do informacji przekazywanych przez przedstawicieli handlowych  
  niż pokolenie Baby Boomers

Niezależny wywiad online stanowi 27% czasu w procesie zakupowym. To znaczy, że powinniśmy być online ze swoimi treściami. Brak 
obecności w tym kanale może spowodować, że Kupujący w ogóle  nie weźmie nas pod uwagę w procesie decyzyjnym.  Jak wynika 
również z powyższych danych, młodsze pokolenia, są coraz bardziej sceptyczne co do informacji przekazywanych przez REP-a.

Strategiczne pytania, na jakie muszą sobie odpowiedzieć firmy działające na rynku B2B:
  jak edukować Klienta w erze digital ?
  Jak skutecznie docierać z treściami do członków grupy zakupowej ?
  jak budować relacje biznesową z Kupującym mając niewiele czasu na bezpośrednią interakcję?

W ostatnich 4 latach obserwuję w B2B EMPIK rosnący udział wirtualnych interakcji. Klient wchodzi do wyszukiwarki, wpisuje frazę, lub 
klika w baner, przechodzi na stronę i dokonuje zakupu.  Udział ruchu mobile wynosi już powyżej 50%, więc dostosowanie stron, treści 
do mobile jest również strategiczną kwestią dla B2B.
Jesteśmy w fazie konsumeryzacji B2B. Kupujący chcą pozyskiwać kluczowe informacje i szybko,  siedząc wygodnie z kubkiem kawy 
już teraz coraz częściej z telefonem w ręku. Przenoszą swoje doświadczenia konsumenckie do B2B. Moim zdaniem relacje między-
ludzkie w B2B dalej pozostaną strategiczne, zmienia się jedynie rola REP-a – na eksperta/doradcę. Firmy, które zastosują właściwy 
mix aktywności online i sił sprzedaży odniosą sukces i skorzystają z potencjału jaki daje rynek e-Commerce B2B. 

Adam Chudzik Head of B2B Empik

Barbara Matkowska-Włosek, dyrektor marketingu TIM SA:

Jesteśmy już na takim etapie rozwoju polskiego e-commerce B2B, że jego użytkownicy oczekują od 
niego podobnych rozwiązań jak te dedykowane konsumentom. Coraz wyraźniej widać efekt 
konsumeryzacji, czyli stosowania w B2B rozwiązań i użyteczności charakterystycznych dotychczas dla 
B2C.

Dlatego moim zdaniem w przypadku B2B w 2020 r. będzie rosnąć znaczenie UX, Web Usability czy 
tego, co nazwaliśmy w TIM-ie #czasouwalniaczami, a więc narzędziami, które dają naszym klientom 
to, co bezcenne, czyli wolny czas. Oczywiście, nadal nie brakuje e-sklepów, których funkcjonalność 
sprowadza się niemalże do listy produktów i koszyka, oczywiście tylko w wersji desktopowej. A gdzie 
aplikacja mobilna lub RWD? Dziś to już zwykłe oczekiwanie kupujących online na potrzeby firm i 
standard w coraz większej liczbie e-sklepów. Podobnie jak chociażby schowki, listy

ulubionych/najczęściej kupowanych produktów, podpowiedzi asortymentu, śledzenie losów zamówienia (zarówno poszczególnych 
etapów jego kompletowania, jak i dostawy) itd. Na TIM.pl dokładamy do tego np. możliwość błyskawicznego skompletowania 
zamówienia lub przyjęcia na stan kupionych u nas produktów za pomocą czytnika kodów EAN (klienci prowadzący sklep lub 
hurtownię mogą w kilkanaście sekund przeprowadzić czynności, które dotąd zajmowały im kilkadziesiąt minut).
Nasi klienci mają także możliwość tworzenia nieograniczonej liczby koszyków i schowków, które można równolegle zapełniać. Jest to 
jeden z przykładów funkcjonalności, które nawet nie przyjdą do głowy klientom B2C, bo i po co? Dajemy także naszym klientom 
proste narzędzia - tzw. konfiguratory, które pozwalają skompletować pełny zestaw produktów niezbędnych do wykonania danej 
instalacji. To doskonały przykład dzielenia się online wiedzą ekspercką, której klienci z sektora B2B poszukują
szczególnie chętnie, a to już bezpośrednie nawiązanie do kolejnego trendu, który widzimy w e-commerce B2B.
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Przygotowaliśmy dla Państwa plany Izby Gospodarki Elektronicznej oraz ofertę współpracy na kolejny rok. W 2020 roku stawiamy na 
silny rozwój organizacji, w tym lokalnie, oraz umocnienie zrzeszonej w e-Izbie społeczności. 

Legislacja: wspólnie zamierzamy kontynuować monitorowanie zmian prawnych oraz jeszcze aktywniej uczestniczyć w konsultacjach 
społecznych aktów prawnych regulujących działalność podmiotów z sektora cyfrowej gospodarki. 

Edukacja: będziemy kontynuować zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Nowość 2020! E-Izba będzie edukowała w Trójmieście!
 
Grupy Merytoryczne: zostaną dostosowane do potrzeb firm zrzeszonych  dzięki czemu jeszcze lepiej spełnią swoją funkcję. 
Powołujemy dwie nowe grupy: cross-border e-commerce oraz e-commerce B2B

Wydarzenia: Nowość 2020 – Nowość roku! Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku, w którym uhonorujemy liderów stojących za 
sukcesem innowacyjnych projektów, działań i wdrożeń w biznesach e-commerce. 
Będziemy kontynuować zainicjowane w tym roku cykle spotkań networkingowo-biznesowych: e-Izba Fridays i e-Izba Evenings.  
Czekają nas kolejne edycje cenionych w branży konkursów, takich jak e-Commerce Polska awards i Performance Marketing Diamonds 
CEE, oraz Forum Gospodarki Cyfrowej.
 
Badania i raporty - nadal będziemy poszerzać naszą Cyfrowa Bazę Wiedzy - stworzymy nowe analizy badawcze i raporty do 
wykorzystania w Państwa biznesie.

Działalność lokalna i międzynarodowa – Nowość! - będziemy w Trójmieście. Nie zabraknie nas globalnie, między innymi dzięki 
Ecommerce Europe.

Plany i oferta dostępne są pod linkiem:

Zakres działań e-Izby, jak i firm w niej zrzeszonych, dotyczy obecnie nie tylko rynku e-commerce w Polsce - lecz 
także poza jej granicami. Umiejętności i wiedza, z której korzystają członkowie e-Izby każdego dnia, to wręcz 
kopalnia najwyższej jakości informacji, dobrych rad i praktyk. Aby wykorzystać taką wiedzę w jak najlepszy 
sposób, należy ją dobrze ją zgromadzić i na jej podstawie tworzyć publikacje mające na celu wspieranie rozwoju 
naszego rynku. Temu właśnie służą grupy merytoryczne i do tego dążą uczestnicy podczas spotkań, dzieląc się 
pomysłami na kolejne wysokiej klasy publikacje biznesowe, poradniki, ebooki, a w przyszłym roku również video i 
wiele innych ciekawych inicjatyw.

Michał Wojciechowicz koordynator grup e-Izby

Wejdźcie z nami w 2020 rok z energią i zaangażowaniem. Zaplanujcie z nami 2020.

PLANY OFERTA PARTNERSKA

Nowość Roku 2020 – Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku

Zmiany w e-Commerce Polska awards

Zmiany w grupach merytorycznych – nowe grupy!

Więcej działań edukacyjnych

Więcej networkingu

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/Izba-Gospodarki-Elektronicznej_plany-2020.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/11/Izba-Gospodarki-Elektronicznej_oferta_2020.pdf
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17. PREMIERA RAPORTU GREEN GENERATION.
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16. DOŁĄCZ DO LIDERÓW GOSPODARKI CYFROWEJ

Szanowni Państwo, 
rok 2020 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.
Dziękuję Państwu za kolejny wspólny rok, który był niewątpliwie sukcesem naszej 
organizacji i firm w niej zrzeszonych. Serdecznie zapraszam do udziału w 
naszych aktywnościach w 2020 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. 

wraz z zespołem e-Izby


	eizba_magazyn_final_1
	magazyn_okladka
	magazyn_okladka2

	Visa_e-com_education_chargeback_A4



