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wszystkieuchwyty.pl Historia projektu
Wieloletnia międzynarodowa współpraca

wszystkieuchwyty.pl

• 2009 - 2015– Klient podejmuje decyzję o 
porzuceniu pracy w korporacji i stworzeniu biznesu 
eCommerce. Tworzy pierwszą wersję sklepu, 
następnie kolejną na Magento. Decyduje się na 
ekspansję poza Szwecję na 5 kolejnych rynków 
(największe i najbliższe rynki).

• 2014/2015 – ORBA przejmuje sklep (pierwotnie 
obsługuje 6 rynków: Szwecja, Norwegia, Dania, 
Wielka Brytania, Niemcy i Finlandia). Zakres 
współpracy to głównie wsparcie.

• 2016 – Rekomendacje zmian UX: Lepsza 
wyszukiwarka na stronie, ulepszenia mobilne, 
poprawa szybkości strony

• 2017 – Ekspansja na nowe rynki - łącznie 15

• 2018 – Stworzenie strony B2B (nice-fh.com) i prace 
w zakresie designu Magento 2

• 2019 – Wdrożenie PWA / Headless

Case Study
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Wszystkieuchwyty.pl Globalna ekspansja
Ekspansja sklepu na 15 rynków

wszystkieuchwyty.pl

• Obecny sklep oparty na Magento 2 w podejściu 
Headless / PWA

• Sklep działający na 15 różnych rynkach (różne 
języki / waluty / opcje płatności)

• Rozwój do 15 rynków - ekspansja zapewniła 
wzrost sprzedaży sklepu o 50%

• Rozwój sprzedaży pozwolił przejść z modelu 
dropshippingowego, do posiadania własnego 
magazynu (część produktów dalej sprzedawana w 
modelu dropshippingowym)

• Stała optymalizacja procesów – automatyzacja 
obsługi Klienta zgodnie z podejściem „Best Service 
is no-service” (udostępnianie Klientom wszystkich 
informacji, w wybranych miejscach, żeby 
minimalizować potrzebę kontaktu Klienta)

Case Study
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JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES 
NA AMAZON? 
Poznaj case study wybranych Klientów Nethansy.



CASE STUDY

Eastend jest jednym z największych dystrybutorów markowego obuwia w Polsce. Klienci mogą
skorzystać z ich bogatej oferty poprzez sklep internetowy, sklepy detaliczne oraz na Amazon. Marki
dostępne za pośrednictwem Eastend to m.in. Nike, Adidas, Converse czy New Balance. Firma działa
od 2004 roku na polskim rynku, a w 2013 rozszerzyła swój zasięg o inne kraje.



160 000 PLN

160 000 PLN ZYSKU 
po 60 dniach współpracy

82%

82% wzrostu sprzedaży 
w stosunku do roku 

poprzedniego

14 dni

Zwrot z inwestycji 
po 14 dniach

WYNIKI EASTEND  



Odblokowanie konta 
sprzedażowego 
na Amazon.

Analiza portfolio, 
dostosowanie narzutu
minimalnego oraz
włączenie kampanii PPC.

Optymalizacja obsługi
klienta.

Znaczna poprawa warunków 
współpracy z kurierem.

Wdrożenie systemu
do automatyzacji
sprzedaży (Clipperon).

„Czyszczenie” stanów
magazynowych w mode
lu FBA.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ OPTYMALIZACYJNYCH DLA EASTEND



https://www.youtube.com/watch?v=ESNYca-jIkE&t=2s


CASE STUDY

Twoja Perfumeria to polska firma, która jest jednym z większych dystrybutorów kosmetyków w swoim
regionie. Działa na polskim rynku od 2004 roku, od 2019 sprzedaje swoje produkty międzynarodowo
przy pomocy Amazon. W swojej ofercie posiada oryginalne produkty znanych marek, takich jak Chanel,
Guerlain, Tom Ford.



1 200 000 PLN

1 200 000 PLN obrotu 
na Amazon w rok

5 000

5 000 sprzedanych 
produktów

CASE STUDY TWOJA PERFUMERIA

900%

900% wzrost sprzedaży
luty 2019/luty 2020



O marce
• Polska firma rodzinna założona w 1990 r.


• Producent wysokiej jakości artykułów z plastiku oraz tekstyliów dla dzieci i 
niemowląt


• Brak sprzedaży B2C online w Q2 2019 r.


• Wyłącznie sprzedaż B2B przed uruchomieniem internetowej sprzedaży 
omnichannel



Zrealizowana strategia omnichannel dla
Uruchomione kanały w okresie Q2 2019-Q4 2020



Wysoka popularność produktów



Sukces strategii omnichannel

• Miesięczne obroty B2C w e-commerce Q1 2019: 0€ 

• Miesięczne obroty B2C w e-commerce Q3 2020: ponad 30.000€ 

• Marka stała się rozpoznawalna i jest dobrze przyjęta w całej Europie


• Dywersyfikacja kanałów sprzedaży zapewnia stabilny i bezpieczny wzrost 



Plany na 2021 r.


