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9 EDYCJA e-Commerce Polska awards 2021 

23.09.2021 Gala  
Mysia3 Warszawa  

e-Commerce Polska awards to najważniejszy konkurs i 
wyróżnienie dla branży e-commerce. To znak 

wiarygodności w branży i sukcesów w działaniu. Jego 
ideą jest docenienie najefektywniejszych 

działań/usług/technologii, odwagi we wdrażaniu 
innowacji czy nieszablonowego podejścia do biznesu i 
wielokanałowego konsumenta, wysokiej efektywności 
przy niskim budżecie czy zmian w podejściu do modelu 

biznesowego i szybkiego reagowania na zmiany 
branżowe. Konkurs skierowany jest do e-sklepów, e-

usług i e-płatności, których działania w sposób znaczący 
mają wpływ na rozwój branży e-commerce.  

http://www.eizba.pl/


Oferta sponsoringowa e-Commerce Polska 

awards 2021 

www.eizba.pl 

PARTNER GŁÓWNY 
• status Partnera Głównego 
• branding - www, roll-up we foyer, na sali gdzie odbywają się wręczenia nagród, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny), logo w 

komunikacji SM, mailingach 
• kampania na FB: dotarcie do 15000 użytkowników 
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów 
• reklama w grudniowym Magazynie e-Izby 
• wręczenie nagrody 
• 5 wejściówek 
KWOTA 25 000 zł netto 
 
PARTNER WSPIERAJĄCY 
• status Partnera Wspierającego 
• branding – roll-up we foyer, www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny) 
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby 
• wręczenie nagrody 
• 3 wejściówki 
KWOTA 15 000 zł netto 
 
PARTNER 
• wręczenie nagrody 
KWOTA 4000 zł netto 

https://eizba.pl/


www.eizba.pl 

2 EDYCJA Dyrektor e-Commerce Roku 2021 

Mysia3 Warszawa  

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.  

23.09.2021 Gala  

http://www.eizba.pl/


Oferta sponsoringowa Dyrektor e-Commerce 

Roku 

www.eizba.pl 

PARTNER GŁÓWNY 
• status Partnera Głównego 
• branding - www, roll-up we foyer, na sali gdzie odbywają się wręczenia nagród, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny), logo w 

komunikacji SM, mailingach 
• kampania na FB: dotarcie do 15000 użytkowników 
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów 
• reklama w grudniowym Magazynie e-Izby 
• wręczenie nagrody 
• 5 wejściówek 
KWOTA 25 000 zł netto 
 
PARTNER WSPIERAJĄCY 
• status Partnera Wspierającego 
• branding – roll-up we foyer, www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny) 
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby 
• wręczenie nagrody 
• 3 wejściówki 
KWOTA 15 000 zł netto 
 
PARTNER 
• wręczenie nagrody 
KWOTA 4000 zł netto 

https://eizba.pl/
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WIELKI POWRÓT 2021 – PERFORMANCE 
MARKETING DIAMONDS CEE 

20.05.2021 Gala  
3one33 Warszawa  

Konkurs Performance Marketing Diamonds CEE jako 
jedyny konkurs w Polsce docenienia i pokazuje nie 

tylko kampanie performance realizowane na polskim 
rynku, ale także w całym regionie CEE. To szansa dla 
polskich marketerów i agencji na pokazanie swoich 

działań poza granicami PL! To także szansa dla 
międzynarodowych graczy na pochwalenie się 
swoimi działaniami realizowanymi u nich, na 

lokalnym rynku, ale także i w Polsce.  

http://www.eizba.pl/


Oferta sponsoringowa Performance 

Marketing Diamonds CEE 2021 

www.eizba.pl 

PARTNER GŁÓWNY 
• status Partnera Głównego 
• branding - www, roll-up we foyer, na sali gdzie odbywają się wręczenia nagród, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny), logo w 

komunikacji SM, mailingach 
• kampania na FB: dotarcie do 15000 użytkowników 
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów 
• reklama w grudniowym Magazynie e-Izby 
• wręczenie nagrody 
• 5 wejściówek 
KWOTA 25 000 zł netto 
 
PARTNER WSPIERAJĄCY 
• status Partnera Wspierającego 
• branding – roll-up we foyer, www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny) 
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby 
• wręczenie nagrody 
• 3 wejściówki 
KWOTA 15 000 zł netto 
 
PARTNER 
• wręczenie nagrody 
KWOTA 4000 zł netto 

https://eizba.pl/
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Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021 

www.eizba.pl 

PARTNER MERYTORYCZNY 
• status Partnera Merytorycznego 
• reklama w raporcie 
• komentarz w informacji prasowej o raporcie 
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby 
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków 
• reklama w grudniowym Magazynie e-Izby 
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu 
• kampania na FB do grupy 15000 odbiorców 
KWOTA: 20 000 zł netto 
 
PARTNER 
• status Partnera 
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków 
• komentarz Partnera w jednej informacji prasowej o raporcie 
KWOTA: 10 000 zł netto 
 
REKLAMA W RAPORCIE: 
• jednostronicowa reklama w poradniku 
KWOTA: 4000 zł netto 

http://www.eizba.pl/


CO U(GRYZIE) E-COMMERCE 2021 

www.eizba.pl 

PARTNER MERYTORYCZNY 
• status Partnera Merytorycznego 
• reklama w raporcie 
• komentarz w informacji prasowej o raporcie 
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby 
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków 
• Informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby 
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu 
• kampania na FB do grupy 8000 odbiorców 
KWOTA: 15 000 zł netto 
 
PARTNER 
• status Partnera 
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków 
• komentarz Partnera w jednej informacji prasowej o raporcie 
KWOTA: 10 000 zł netto 
 
REKLAMA W RAPORCIE: 
• jednostronicowa reklama w poradniku 
KWOTA: 5000 zł netto 

http://www.eizba.pl/


OFERTA PARTNERSKA 

FGC „Płatności w e-

Commerce – przyszłość 

po pandemii” 



www.eizba.pl 

Kupujemy coraz bardziej aktywnie – już prawie 80% internautów kupuje przez 
Internet. Według raportów e-Izby – „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2020” 
czy „Płatności cyfrowe 2020” – tendencja konsumencka w kierunku zakupów 
przez Internet się utrzyma. Obroty firm z branży e-commerce, zwłaszcza w 3 i 4 
kwartale 2020, potwierdzają, że handel elektroniczny nie zmienia tempa. W 
ostatnim roku, w czasie pandemii, powstało ok. 11 tys. Nowych e-sklepów. 
Widzimy zdecydowany zwrot w stronę transakcji bezgotówkowych. Polacy 
znajdują się wśród największych entuzjastów nowych technologii, co widać po 
nowych sposobach płatności, przyjmujących się z dużą łatwością w naszym 
kraju. Płatności za pomocą gadżetów typu wearables polubiło aż 14% polskich 
internautów, którzy entuzjastycznie płacą zegarkiem lub opaską. 2021 to czas 
inwestycji przez sklepy internetowe oraz platformy sprzedażowe w technologię 
i większą automatyzację, tak aby usprawnić obsługę jeszcze większej liczby 
konsumentów, również tych spoza Polski,- mówi Patrycja Sass-Staniszewska, 
Prezes e-Izby. 

FORUM GOSPODARKI CYFROWEJ 
ONLINE 22.06.2021 

http://www.eizba.pl/


www.eizba.pl 

• płatności w e-Commerce podczas pandemii koronawirusa 

– dobre i złe doświadczenia  

• proces wdrażania PSD2 w transakcjach e-Commerce 

• nowe badania dot. metod płatności i zachowań klientów 

w e- Commerce 

• płatności mobilne, płatności on-line  

• nowoczesne technologie płatności krajowych i 

transgranicznych 

• udostępnianie lokalnych rozwiązań płatniczych warunkiem 

zagranicznej ekspansji 

• płatności w e-Commerce są users friendly? 

• płatności odroczone, kredyt odnawialny 

• portfele elektroniczne  

• bramki płatnicze 

PORUSZANE PODCZAS KONFERENCJI TEMATY: 

• niebankowi dostawcy płatności 

• standard SRS (Secure Remote Commerce) 

• livestream shopping 

• neuropłatności 

• automatyzacja procesów płatniczych i rozrachunkowych 

• Big Data, Sztuczna Inteligencja, geomarketing, segmentacja  i 

profilowanie klientów 

• krajowe i europejskie regulacje prawne dotyczące płatności 

• pakiet VAT e-Commerce od 1.07.2021 

• autoryzacja, uwierzytelnienie,  bezpieczeństwo w rozwiązaniach 

płatniczych 

• sklepy autonomiczne a  handel internetowy 

• konkretne polskie i zagraniczne case studies z obszaru płatności w e-

Commerce 

• zadłużenie branży e-Commerce 

 

http://www.eizba.pl/
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PARTNER GŁÓWNY 
 status Partnera Głównego 
 możliwość 20-minutowego wystąpienia podczas konferencji (obowiązuje tematyka wpisująca się w zakres 
merytoryczny eventu oraz dotrzymanie wytycznych otrzymanych przez organizatora) 
 branding ogólny: www, SM, mailingach 
 informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów 
 Informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby 
 kampania na FB: dotarcie do 8000 użytkowników 
KWOTA 25 000 zł netto 
 
PARTNER WSPIERAJĄCY 
 status Partnera Wspierającego 
 możliwość 10-minutowego wystąpienia podczas konferencji (obowiązuje tematyka wpisująca się w zakres 
merytoryczny eventu oraz dotrzymanie wytycznych otrzymanych przez organizatora) 
 branding ogólny: www, SM, mailingach 
 kampania na FB: dotarcie do 4000 użytkowników 
KWOTA 15 000 zł netto 
 
PARTNER 
 możliwość 5-minutowego wystąpienia podczas konferencji (obowiązuje tematyka wpisująca się w zakres 
merytoryczny eventu oraz dotrzymanie wytycznych otrzymanych przez organizatora) 
KWOTA 5 000 zł netto 
 

OFERTA SPONSORINGOWA KONFERENCJI: 

http://www.eizba.pl/
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SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ  

www.eizba.pl 

PARTNER 
• status Partnera 
• branding w trakcie wydarzenia 
• komunikacja o partnerze na serwisach społecznościowych e-Izby 
• komunikacja o partnerze w Weekly Update e-Izby  
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby 
 
KWOTA: 5 000 zł netto  

https://eizba.pl/


NETWORKING 
BIZNESOWY 
 



E-IZBA FRIDAY 2021 

PARTNER 
• status Partnera 
• branding w trakcie wydarzenia 
• komunikacja o partnerze na serwisach społecznościowych e-Izby 
• komunikacja o partnerze w Weekly Update e-Izby  
• podziękowania w grudniowym magazynie e-Izby 
 
KWOTA: 5 000 zł netto  

www.eizba.pl 

http://www.eizba.pl/
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PARTNERSTWO MAGAZYNU E-IZBY 2021 

PARTNER MAGAZYNU 
• reklama w magazynie 
• komunikacja o partnerze na serwisach społecznościowych e-Izby 
• kampania na FB do 4000 użytkowników 
• wywiad w magazynie na ok. 4000 znaków 
• logotyp partnera na okładce 
KWOTA: 20 000 zł netto 
 
REKLAMA 
• reklama cała strona 
KWOTA: 5 000 zł netto 
 
MINI WYWIAD 
• wywiad na ok. 3000 znaków 
KWOTA: 5 000 zł netto 

Link do edycji 2020: https://eizba.pl/magazyn-e-izby-2020-zobacz-podsumowanie-roku-i-plany-na-2021/ 

http://www.eizba.pl/


Dziękujemy 

i zapraszamy do 

współpracy 
www.eizba.pl 

wspolpraca@eizba.pl 

510 075 730 

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 
ul. Pańska 96/4 

00-837 Warszawa 

https://eizba.pl/
mailto:wspolpraca@eizba.pl

