KATALOG FIRM ZRZESZONYCH W

E-IZBIE WSPIERAJĄCYCH

ROZWÓJ

E-EKSPORTU

Nazwa firmy: Adyen
Strona: WWW
Opis: W Adyen rozumiemy, że płatność jest ważnym ogniwem w skutecznej strategii ujednoliconego handlu. Dzięki naszej
platformie, oferującej wszystkie kluczowe metody płatności, możesz umożliwić swoim klientom płynne i szybkie zakupy w
Twoim sklepie, aplikacji i na stronie internetowej. Adyen wspiera dziś największe firmy świata online, retail, travel czy
hospitality, w tym Microsoft, eBay, Spotify, Uber, Netfix, KLM, Zalando, H&M czy Subway, w Polsce m.in. LOT, OLX, Flixbus,
Booksy czy ZnanyLekarz.
Kontakt: WWW

Nazwa firmy: Arena Tax
Strona: WWW
Opis: Arena Tax jest wysoko wyspecjalizowaną, licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego należącą do Grupy
Arena. Specjaliści Arena Tax doradzają spółkom we wszystkich obszarachdatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów takich jak polskie podatkipośrednie i pośrednie, opodatkowanie międzynarodowe czy spory podatkowe. W
ramach Grupy Arena świadczone są usługi również z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadr i płac, cen
transferowych i wycen, doradztwa prawnego oraz digitallizacji. Grupa Arena jest grupą polską, ale o zasięgu
międzynarodowym.
Kontakt: office@arenaadvisory.com

Nazwa firmy: Globkurier
Strona: WWW
Opis: Od 10 lat profesjonalnie zajmujemy się świadczeniem usług kurierskich. Transportujemy przesyłki na terenie Polski, jak i
do ponad 190 krajów na całym świecie. Posiadamy integracje z 15 platformami sprzedażowymi, dzięki czemu pozwalamy
naszym klientom na całkowite zautomatyzowanie procesów logistycznych. Gwarantujemy profesjonalizm, bezpieczeństwo i
pewność dostawy w atrakcyjnej cenie. Korzystając z serwisu można jednym kliknięciem porównać ceny i jakość usług firm
kurierskich.
Kontakt: kontakt@globkurier.pl

Nazwa firmy: Global4net
Strona: WWW
Opis: Global4Net to Software House który od 2010 roku specjalizują się w zaawansowanych technologiach e-commerce dla
handlu i dystrybucji opartych na systemie Magento. Działamy kompleksowo: nasze wdrożenia obejmują przygotowanie
makiet funkcjonalnych i projektów graficznych, badania użyteczności, audyt, integrację systemów sprzedażowych (ERP, CRM,
PIM, WMS) oraz hosting.
Kontakt: biuro@global4net.com

Nazwa firmy: Hopi
Strona: WWW
Opis: HOPI jest wśród największych dostawców usług
logistycznych w Europie Centralnej. Działamy zgodnie z zasadami FIFO, FEFO,
LIFO w zależności od potrzeb naszych klientów a przestrzeganie tych zasad jest
sterowane przez nasz system magazynowy SAP WMS. Nasze magazyny działają bez
dokumentów papierowych, wszyscy pracują ze skanerami. Mamy operacje w dwóch
miejscach w Polsce: Sochaczew i Grodzisk Mazowiecki z dogodnym dojazdem do autostrady A2.
Kontakt: info.pl@hopipl.pl

Nazwa firmy: MakesYouLocal
Strona: WWW
Opis: MakesYouLocal to zespół specjalistów e-commerce z 14 krajów, który pomaga firmom i sklepom internetowym
rozwijać się i zwiększać sprzedaż online na nowych rynkach. Firma działa w Polsce, we wszystkich krajach Bałtyckich i
Skandynawskich, w Niemczech, Holandii, Francji, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, gdzie lokalne zespoły złożone z
native speakerów pomagają w analizie rynku, lokalizacji sklepów internetowych, tłumaczeniach, obsłudze klienta w
jego rodzimym języku, opracowywaniu i zarządzaniu lokalną strategią marketingową oraz w ogólnym rozwój biznesu.
Kontakt: WWW

Nazwa firmy: Nethansa
Strona: WWW
Opis: Nethansa to największa w Polsce firma, zajmująca się kompleksowym wsparciem skutecznej sprzedaży na
Amazonie. Jako jedyni w Polsce łączymy profesjonalne prowadzenie konta oraz obsługę kupujących z autorskim
systemem Clipperon, który automatyzuje sprzedaż produktów na Amazon oraz zarządza cenami i stanami
magazynowymi w czasie rzeczywistym.
Kontakt: office@nethansa.com

Nazwa firmy: ORBA Sp. z o.o.
Strona: WWW
Opis: Tworzymy sklepy online. Od zwinnych projektów dostarczanych w ciągu tygodnia, do
międzynarodowych systemów obsługujących miliony użytkowników. Dopasowujemy strategię wdrożenia
do potrzeb naszych Klientów. Od projektowania UX, poprzez wdrożenie, integrację, moduly, aż po
utrzymanie i rozwój. Nasi klienci to przedsiębiorcy chcący rozwijać swój biznes w e-commerce, w tym
firmy z listy Fortune Global 500. Tworzymy dla nich atrakcyjne i doskonale konwertujące platformy
sprzedażowe i oferujemy profesjonalne doradztwo biznesowe. Na nasze doświadczenie składa się
ponad 90 wdrożonych projektów e-commerce w ponad 30 krajach.
Kontakt: info@orba.pl

Nazwa firmy: Ozon
Strona: WWW
Opis: Ozon.ru jest jedną z największych i najszybciej rosnących platform handlu elektronicznego w Rosji.
Oferuje ponad 6 mln unikalnych produktów w 24 kategoriach, w tym odzież, elektronika, sport, dzieci,
FMCG. Baza aktywnych klientów platformy przekracza 8 mln użytkowników i wciąż się powiększa. Ozon
codziennie odwiedza ponad 3 mln kupujących w sieci internautów, którzy mają do wyboru oferty ponad
6 000 sprzedawców z samej Rosji.
Kontakt: help@ozon.ru

Nazwa firmy: PayU S.A.
Strona: WWW
Opis: Oferujemy międzynarodowe rozwiązania płatnicze, które pozwalają na kompleksową obsługę zagranicznych
rynków e-commerce. Gwarantujemy dostęp do lokalnych metod płatności w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w
Afryce i Ameryce Łacińskiej, które wraz z kartami płatniczymi zapewniają całościowe pokrycie danego rynku. Dla firm,
które myślą o rozwijaniu sprzedaży transgranicznej na wielu rynkach stworzyliśmy PayU Hub, czyli globalne
rozwiązanie płatności online, dzięki któremu wykonując integrację z jednym API można przyjmować płatności w
krajach na całym świecie. Realizując wizję opartą na tworzeniu świata bez granic finansowych jesteśmy także jednym z
największych inwestorów w przestrzeni fintech na świecie, z inwestycjami o łącznej wartości ponad 1 miliarda dolarów.
Kontakt: WWW

Nazwa firmy: PwC
Strona: WWW
Opis: W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania
współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 276 tysięcy osób, które
dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego,
podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura i oddziały w 8 miastach oraz Financial Crime
Unit w Gdańsku i dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 000
osób.
Kontakt: WWW

Nazwa firmy: Salestube
Strona: WWW
Opis: SalesTube to pierwszy w Polsce one-stop-shop dla e‑commerce, który łączy najsilniejsze kompetencje
performance marketingowe z kompleksowym wsparciem dla e-biznesów, w tym platformach e‑commerce, technologii
marketingowej i analityki. Misją agencji, tak jak całej Group One, jest wprowadzenie pozytywnej zmiany biznesowej dla
naszych Partnerów. Zespół SalesTube tworzą eksperci, którzy przez lata zdobywali doświadczenie pracując dla
największych polskich i globalnych marek, jednocześnie rozwijając marki własne w ramach Group One.
Kontakt: WWW

Nazwa firmy: Setup.pl
Strona: WWW
Opis: Setup.pl to polsko-niemiecka firma z siedzibą we Wrocławiu i Berlinie. Setup.pl został założony przez grupę
sprzedawców internetowych, prawników i logistyków. Nie jesteśmy jedynie firmą doradczą, jesteśmy networkiem
rozwiązań, które umożliwią ekspansję lub utworzenie Twojego biznesu e-commerce w Polsce, w Niemczech i
Europie Zchodniej. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem technologii Plentymarkets na rynku polskim –
międzynarodowej technologii do wielokanałowej sprzedaży online. Plentymarket to system zarządzania towarem
i system sklepowy w jednym rozwiązaniu. Oprócz sprzedaży namarketplace’ach, Plentymarkets może również
zarządzać jednym lub kilkoma sklepami internetowymi. Plentymarkets oferuje wbudowany stem sklepu
internetowego, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników. System ERP jes powiązany z każdym kanałem.
Stany magazynowe ceny i opisy produktów są w ten sposób automatycznie synchronizowane na wielu rynkach
platformach oraz we własnym sklepie internetowym. Natomiast wszystkie dane dotyczące transakcji (takie jak:
zamówienia, płatności online, wysyłka itp.) są przekazywane do system zarzązania towarami Plentymarkets w
celu ich dalszego przetwarzania oraz fakturowania.
Kontakt: info@setup.pl

Nazwa firmy: Sii
Strona: WWW
Opis: Sii jest największym dostawcą usług doradztwa technologicznego, transformacji
cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce zatrudniającym ponad 4 500 specjalistów. Oferuje również
usługi e-commerce, tworząc efektywne rozwiązania zarówno dla B2C, jak i B2B. Dzięki szerokiej wiedzy
branżowej efektywnie wspiera w rozwoju biznesu firmy z całego świata, również te prowadzące
sprzedaż transgraniczną lub dopiero planujące eksport swoich produktów. Więcej
informacji: https://sii.pl/oferta/digital/e-commerce/.
Kontakt: contact@sii.pl

Nazwa firmy: Way2Send
Strona: WWW
Opis: Way2Send jest dedykowanym dla rynku e-commerce, skutecznym systemem, służącym do wspierania
procesów handlowych. Way2Send integruje kanały sprzedaży z systemami kurierów, dostawców i systemów
płatniczych przy zapewnieniu użytkownikowi swobody zarządzania zamówieniami wraz z obsługą ewentualnego
zwrotu towaru w jednym miejscu. You sell, we solve! W imię tej zasady stale monitorując rynek e-commerce
dostarczamy optymalne rozwiązania, które zapewniają szybką i sprawną adaptację do zachodzących zmian oraz
automatyzują procesy związane z realizacją zamówień.
Kontakt: biuro@way2send.pl

Nazwa firmy: X-press Couriers
Strona: WWW
Opis: X-press Couriers to spółka o utrwalonej pozycji na
rynku przesyłek miejskich, krajowych i międzynarodowych. Nasza historia sięga 1996 roku, kiedy powstała marka
X-press Bikers. Jako jedni z pierwszych wykorzystaliśmy przewagę, jaką w zakorkowanej stolicy daje sprawna sieć
kurierów rowerowych. Stworzyliśmy ten segment rynku w Warszawie i do dzisiaj utrzymujemy status jednego z
jego liderów. Nasza globalna obecność jesst możliwa dzięki strategicznemu aliansowi z międzynarodową siecią
SkyNet. Szybki ozwój umożliwia nam przemyślany model biznesowy, którego istotnym elementem je
pozyskiwanie partnerów w oparciu o model franczyzy. Nasza obecność w dużych ośrodkach biznesowych
możliwa jest dzięki sieci wielofunkcyjnych butików pocztowych rozwijanych pod marką X-Store. Naszą ambicją
jest utrzymywanie i wzmacnianie statusu rzetelnego partnera biznesowego. O naszej skuteczności i
wiarygodności świadczy szerokie portfolio stałych klientów, wśród których znajdują się zarówno duże,
międzynarodowe korporacje, jak i niewielkie rodzime przedsiębiorstwa.
Kontakt: waw@x-press.com.pl
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