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O KONKURSIE

Już po raz 9-ty firmy z branży e-commerce mają szansę zdobyć tytuł laureata Konkursu eCommerce Polska awards, organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Ostatni
rok to czas intensywnego i pełnego wyzwań rozwoju e-commerce, który często był ostatnią
szansą na przetrwanie zarówno dla dużych podmiotów, jak i przede wszystkim małych. W
edycji 2021 przewidziane są nowe kategorie uwzględniające ten okres, w tym jedna
skierowana tylko i wyłącznie dla sektora MŚP, który w czasie pandemii COVID-19 uruchomił
sprzedaż online.

Konkurs od lat skierowany jest do przedstawicieli małych, średnich i dużych sklepów,
platform e-commerce oraz dla e-usług, a także dla e-finansów. Honorowani są w nim ci,
którzy wyróżniają się wizją, innowacyjnym myśleniem i sukcesami biznesowymi w obszarze
e-commerce. Tytuł laureata e-Commerce Polska awards jest potwierdzeniem jakości
działania firmy oraz zaufania, jakim darzą ją jej klienci.

WWW

Regulamin

Zgłoszenia

O KONKURSIE

NOWOŚĆ 2021

BEST START IN
E-COMMERCE

Konkurs e-Commerce Polska awards ma
swoją tradycję w branży cyfrowej. Jest on
skierowany nie tylko do dużych
przedsiębiorców, ale także małych i
średnich podmiotów, które oceniane są w
osobnej kategorii. W tym roku, w związku z

TYLKO DLA MAŁYCH PODMIOTÓW, KTÓRE
ROZPOCZĘŁY SPRZEDAŻ ONLINE W CZASIE
PANDEMII COVID-19

sytuacją pandemiczną w kraju oraz
zagranicą, powstała specjalna kategoria,
w której nagrodzone zostaną podmioty,
które w czasie pandemii dokonały
transformacji cyfrowej i przetrwały ten

BEZPŁATNE ZGŁOSZENIA

trudny czas, dołączając do rozwoju polskiej
branży e-commerce.

NAGRODA: ROCZNE ZRZESZENIE W E-IZBIE I
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z INICJATYW
EDUKACYJNYCH, NETWORKINGOWYCH I
LOBBINGOWYCH.
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PATRYCJA
SASS-STANISZEWSKA
PREZES

KATEGORIE
PODMIOTY E-COMMERCE
DESIGN & USABILITY

BEST IN CROSSBORDER

BEST CAMPAIGN

THINK OUT OF THE BOX

BEST IN OMNICHANNEL

BEST IN B2B E-COMMERCE

BREAKING THE DOUBTS

BEST E-COMMERCE RETAILER

BEST ON MOBILE

BEST IN CSR

NOWOŚĆ 2021

NOWOŚĆ 2021

BEST ADAPTATION TO NEW
DIGITAL REALITY

BEST START IN E-COMMERCE
(MŚP)

E-USŁUGI
BEST TOOL FOR E-COMMERCE

BEST E-COMMERCE TECHNOLOGY

BEST MARKETING TOOL

BEST LOGISTIC TOOL
NOWOŚĆ 2021

BEST AUTOMATIZATION TOOL/TECHNOLOGY IN E-COMMERCE

E-PŁATNOŚCI
BEST E-BANKING IMPLEMENTATION
BEST ON-LINE INSURER
INNOVATIVE E-PAYMENT SOLUTION
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JURY 2021
JURY OCENIAJĄCE E-USŁUGI

jakub jasiński
e-commerce
& omnichannel DIRECTOR
ccc.eu

Wojciech tomaszewski
Chief marketing & e-commerce
officer
answear.com

piotr nosal
Dyrektor Handlowy
Członek Zarządu TIM SA

wojciech milewski
head of e-commerce
lidl polska

Mikołaj Wezdecki
Dyrektor e-commerce
eobuwie.pl

Wojciech zięba
e-commerce &
omnichannel DIRECTOR
Decathlon

daniel zalewski
ceo
visciolafashion.com

JURY 2021
JURY OCENIAJĄCE SKLEPY E-COMMERCE

jakub czerwiński
vp
adyen

Aleksander cierniewski
ceo
semcore

joanna pieńkowska-olczak
ceo
payu

justyna skorupska
omnichannel ekspert
e-point

jacek kinecki
cco
przelewy24

Rafał zakrzewski
tomasz sąsiadek
ceo
co-managing director bluerank
digitree group
vtex partner

grzegorz miłkowski
ceo
contenthouse

paweł wyborski
ceo
quarticon

borys skraba
ceo
Strix

kamil wiszowaty
Marta Zagożdżon
ceo
PR & Communication Director
Group one media
Contrust communication

JURY 2021
JURY OCENIAJĄCE SKLEPY E-COMMERCE

MACIEJ OSSOWSKI
DIRECTOR OF
GETRESPONSE MAX

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
INTEGRATED COMMERCE DIRECTOR
PUBLICIS GROUP

ADAM MIZIOŁEK KATARZYNA CZUCHAJ-ŁAGÓD
COUNTRY MANGER DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA
TWISTO
MOBILE INSTITUTE
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CEZARY KOŻON
CEO
FAST WHITE CAT

PRZEMYSŁAW HANICKI
CEO
APPCHANCE GROUP

Zgłoszenia
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JURY 2021
JURY OCENIAJĄCE E-PŁATNOŚCI

GRZEGORZ KUCABA
e-COMMerce sales director
first data polska

TOMASZ PLATA
CMO & Co-founder
AUTENTI

sławomir cieśliński

PAULINA
WOJCZYŃSKA
IZBA GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ

Paweł oleszczuk
advisory manager
pwc

marta mikliszańska
head of public affairs & sustainability
allegro

Konkurs e-Commerce Polska awards od lat docenia
dokonania branży e-commerce. W ostatnim roku oczy
całego świata i blask reflektorów skierowane są na naszą
branżę, a jej popularność sięgnęła niewyobrażalnych dotąd
rozmiarów. Warto wykorzystać ten moment - pokazać
innowacyjność i rolę e-commerce w biznesie.
Kiedy, jeśli nie teraz?

samym ich udział w rozwoju całego rynku.

WYPOWIEDZI JURY
JACEK
KINECKI
PRZELEWY24

MARTA
MIKLISZAŃSKA
ALLEGRO

Okres pandemii zmusił rynek do zmiany podejścia do
strategii sprzedaży i pokazał, jak ważną częścią
gospodarki jest e-commerce. Obok konieczności
sprostania wielu wyzwaniom np. pojawieniu się
nowej grupy klientów czy konieczności
przewartościowania kanałów sprzedaży, to ostatni

Pandemia znacznie przyśpieszyła digitalizację handlu. Polacy dobrze
reagują na innowację, czego dowodem jest to, że coraz chętniej

rok był dla wielu momentem sprawdzianu z
transformacji cyfrowej: nadążaniem za

dokonują zakupów w internecie i mają zaufanie do swoich ulubionych

oczekiwaniami klientów, elastycznego działania,

marek. Można przypuszczać, że trend ten się utrzyma i nie tylko

zapewnienia wygody i bezpieczeństwa zakupów.

konsumenci, ale również przedsiębiorcy będą mieli coraz więcej

Firmy, które sprostały tym wyzwaniom, nie tylko

korzyści z uczestnictwa w sektorze e-commerce. Ogromny potencjał
branży będzie możliwy do jeszcze lepszego zagospodarowania, gdy na
rynku będą panowały sprawiedliwe warunki konkurencji, mali i średni
przedsiębiorcy będą mieli otwarty dostęp do platform, a potrzeby

wyszły obronną ręką z tego ciężkiego dla większości
okresu, ale również stworzyły solidne fundamenty do
rozwoju w perspektywie długofalowej.

konsumentów będą zaopiekowane.

Ostatni rok był wyzwaniem dla wielu
Konkurs E-commerce Polska awards pozwala na
wyróżnienie wszystkich tych firm, które przyczyniają
się do rozwoju innowacji sektora w Polsce. Mowa tu
przede wszystkim nie o wielkich markach, ale o
małych i średnich przedsiębiorstwach. To one
stanowią fundament gospodarki i napędzają
innowację w kraju. Często to właśnie z ich inicjatywy
powstają coraz nowsze i bardziej użyteczne
rozwiązania, których beneficjentami są nie tylko
konsumenci, ale w konsekwencji cały sektor.
Nagroda w konkursie pokaże takim liderom, że to, co
robią jest ważne i potrzebne dla wszystkich
uczestników rynku.

podmiotów, zarówno tych działających w
dużej skali jak i MŚP. Wymagał elastycznego
podejścia oraz dużej dozy kreatywności i
pomysłowości. e-Commerce Polska Awards to
konkurs, który z pewnością pozwoli docenić
podmioty wprowadzające innowacyjne
myślenie, nowe pomysły i rozwiązania, a tym
samym ich udział w rozwoju całego rynku.

WYPOWIEDZI JURY
TOMASZ
SĄSIADEK
BLUERANK
VTEX PARTNER

Ze względu na charakter wydarzeń w 2020 roku chyba każda branża i każdy biznes patrzą na rok 2021 z nadzieją i optymizmem, ale także
z dużym poczuciem rezerwy. Pomimo, iż tradycyjna sprzedaż detaliczna jest jednym z najbardziej dotkniętych segmentów rynku, to właśnie
e-commerce doświadczył odwrotnego efektu. Choć i w e-commerce nie obyło się bez wyzwań. Były to wyzwania charakterystyczne dla
przysłowiowej klęski urodzaju, czyli wydajność systemów, łańcucha dostaw oraz obsługi klienta. Dodatkowo słabiej przygotowani stanęli przed
koniecznością nagłej i gwałtownej transformacji cyfrowej. Tam gdzie w grę wchodzi pośpiech, na drugi plan schodzi dbałość o szczegóły. W 2020
mieliśmy wiele spektakularnych wzrostów jak choćby branża spożywcza i rodzimy sukces InPost, ale nie obyło się również bez błędnych decyzji i
porażek, często związanych z pobieżną analizą i planowaniem przy wyborze platformy e-commerce. Właśnie takie kwestie weźmiemy pod uwagę
przy ocenie prac w tegorocznym konkursie e-Commerce Polska awards. Jestem przekonany, że zmienna przyszłość będzie należała do takich
rozwiązań jak VTEX, które zapewnia jedną kompleksową platformę handlową dla marek i detalistów. Gdzie zintegrowana jest aktywność w
każdym kanale sprzedaży i logistyki. Tego typu platformy zapewniają też ujednoliconą obsługę klienta, niższy koszt posiadania, najwyższy poziom
doświadczeń konsumenta on-line i zwiększone możliwości biznesowe w sklepach fizycznych. Dlatego cieszę się, że VTEX jako globalny lider,
zdecydował się wesprzeć w tym roku konkurs skierowany do najlepszych przedsięwzięć e-commerce na rynku polskim i międzynarodowym.
Konkurs e-Commerce Polska awards to przede wszystkim unikalna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń z obszaru
e-commerce. To z jednej strony miejsce, w którym wyróżniane są projekty wyznaczające najwyższe standardy związane
z wizją, nieszablonowym i innowacyjnym myśleniem oraz efektami tak ważnymi w obszarze sprzedaży w Internecie.

Z drugiej zaś strony, obowiązkowy punkt na agencie wszystkich tych, którzy szukają inspiracji, chcą uczyć się i czerpać od rynkowych
liderów. Tegoroczna, 9-ta edycja konkursu jest szczególna, ponieważ odnosiła będzie się do działań realizowanych w okresie pandemii,
w którym jak nigdy wcześniej na znaczeniu zyskały kreatywność, szybka adaptacja do zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań i
optymalizacja istniejących.

Okres pandemii zmusił rynek do zmiany podejścia do strategii sprzedaży i pokazał, jak ważną
częścią gospodarki jest e-commerce. Obok konieczności sprostania wielu wyzwaniom np.
pojawieniu się nowej grupy klientów czy konieczności przewartościowania kanałów sprzedaży,
to ostatni rok był dla wielu momentem sprawdzianu z transformacji cyfrowej: nadążaniem za
oczekiwaniami klientów, elastycznego działania, zapewnienia wygody i bezpieczeństwa
zakupów. Firmy, które sprostały tym wyzwaniom, nie tylko wyszły obronną ręką z tego ciężkiego
dla większości okresu, ale również stworzyły solidne fundamenty do rozwoju w perspektywie
długofalowej.

Ostatni rok był wyzwaniem dla wielu podmiotów, zarówno tych działających w
dużej skali jak i MŚP. Wymagał elastycznego podejścia oraz dużej dozy
kreatywności i pomysłowości. e-Commerce Polska Awards to konkurs, który z
pewnością pozwoli docenić podmioty wprowadzające innowacyjne myślenie,
nowe pomysły i rozwiązania, a tym samym ich udział w rozwoju całego rynku.

JAKUB
CZERWIŃSKI
ADYEN

WYPOWIEDZI JURY

PIOTR
NOSAL

WOJCIECH
TOMASZEWSKI
ANSWEAR.COM

TIM S.A.

Z pewnością rok 2020 był przełomowy dla branży e-commerce.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nie spodziewaliśmy się,
że dynamicznie rosnąca od lat branża e-commerce
otrzyma tak ogromny impuls do jeszcze intensywniejszego

Nieszczęście wielu biznesów, w które pandemia uderzyła z
dużą siłą, paradoksalnie stało się szczęściem dla tych, którzy
od lat mocno działali w obszarze handlu online. Wydaje się, że
w zachowaniach konsumentów zaszły nieodwracalne zmiany;

rozwoju. Przez lata zastanawialiśmy się, jak przekonać

przynajmniej część osób, które po raz pierwszy doświadczyły e-

klientów do kupowania online, aż okazało się, że

zakupów, często zmuszone do tego brakiem tradycyjnej

najskuteczniejszym argumentem jest ten, na który nie

alternatywy, doceni ich mocne strony i zacznie z nich korzystać

mamy większego wpływu – bezpieczeństwo takich

z większą częstotliwością.

zakupów dla zdrowia i życia klientów. Za klientami
podążyli przedsiębiorcy – dla wielu szybka transformacja
cyfrowa okazała się sposobem nie tylko na przetrwanie,
ale i nowe życie prowadzonego biznesu.
Dlatego też uważam, że rola takiego konkursu jak

e-Commerce Polska awards to jeden z ważniejszych, jeśli nie
najważniejszy, w Polsce coroczny konkurs dla przedstawicieli
sklepów internetowych, e-platform handlowych oraz
dostarczycieli usług dla branży handlu internetowego. Konkurs
wyróżnia się m.in. kompleksowością (nagrody rozdawane są w

e-Commerce Polska awards również znacząco wzrosła i

tak różnych kategoriach jak marketing, międzynarodowość

ewoluowała przez ostatnie 12 miesięcy. Jego celem jest

biznesu, mobile, CSR, B2B czy technologia) oraz dbaniem o

bowiem nie tylko nagradzanie innowacyjnych,

mniejsze podmioty rynkowe, ponieważ praktycznie w każdej

prowadzonych z sukcesem projektów, ale i wskazywanie

kategorii dla sklepów online znalazła się osobna nagroda dla

rozwiązań, z których warto korzystać. Sądzę, że w

firm małych.

czasach, w których w branży e-commerce pojawiło się
wyjątkowo wiele nowych podmiotów, na konkursie
spoczywa szczególna odpowiedzialność, by pełnić rolę
drogowskazu dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze
kroki w handlu i usługach online. Drogowskazu
pokazującego, z kim w branży warto współpracować i z
kogo czerpać inspirację do własnego rozwoju.
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WYPOWIEDZI JURY

RAFAŁ
ZAKRZEWSKI
DIGITREE GROUP

MARTA
ZAGOŻDŻON
CONTRUST
COMMUNICATION

Skokowa wartość sprzedaży w kanale e-commerce
zaowocowała znacznym wzrostem poziomu konkurencji.
Ciekawsze jest jednak to, w jaki sposób uczestnicy rynku
odpowiadają na zmieniające się otoczenie. Praca nad
wdrożeniami zaawansowanych systemów CDP, marketing
automation, rozwój user experience platform własnych

E-commerce jest niekwestionowanym zwycięzcą 2020 roku.
Eksplodował i obalił większość barier, które do tej pory ograniczały
jego rozwój. Tempo zmian, które zaszły zarówno po stronie sklepów
jak i konsumentów było astronomiczne. W ciągu kilku miesięcy

czy coraz szersze myślenie o marketplace’ach, jako

zadziało się to, co w normalnych warunkach zajęłoby kilka lat.

elemencie ekosystemu to ważne obszary, w których

Czarny Łabędź wylądował i ośmielił, szczególnie firmy z sektora

widzimy coraz więcej aktywności na rynku. Wiele za nami,

MŚP, do odważnego wejścia w ten rynek.

ale jeszcze więcej przed nami -:)

A Klientom dobitnie pokazał, że zakupy przez Internet są

W tak dynamicznej branży jaką jest e-commerce,
możliwość zobaczenia i nagrodzenia najlepszych
praktyk jest nie tylko wyróżnieniem dla liderów
branży, ale również szansą dla mniejszych

bezpieczne, proste i znacząco ułatwiają życie.

Konkurs e-Commerce Polska Awards jest po to, by
zmotywować firmy do oceny własnych osiągnięć oraz
nagrodzić wyjątkowe i warte naśladowania projekty.
Taki konkurs pozwala firmom stanąć z boku i na chłodno

podmiotów, aby czerpać inspirację dla własnych

spojrzeć, jak wiele osiągnęły i jak wiele mają powodów

działań. To fantastyczna okazja dla każdego kto

do dumy. Z drugiej strony jest skarbnicą wiedzy oraz

chce się rozwijać.

doświadczeń podanych na tacy, którymi można się
inspirować i z których można czerpać. Takie wydarzenia
nabierają szczególnego znaczenia w tym trudnym dla
wszystkich czasie, gdy to właśnie małe i średnie firmy
musiały się zmierzyć z największymi wyzwaniami.
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WYPOWIEDZI JURY

PAWEŁ
WYBORSKI
QUARTICON
Rolą Konkursu e-Commerce Polska awards jest dbanie o rozwój branży, poprzez wskazywanie liderów i stawianie ich
za przykłady do naśladowania. Nie tylko wielkość sprzedaży jest miernikiem świadczącym o jakości danego sklepu,
ale także sposób działania organizacji, pomysłowość i zdolność do wykorzystywania szans rynkowych, co szczególnie
jest ważne dla MŚP oraz nowych podmiotów wchodzących na rynek.
Rok pandemii nie pozostawił wyjścia nam wszystkim i przeniósł nasze zakupy do sieci. Ci co do tej pory kupowali sporadycznie, zwiększyli
wachlarz swoich zakupów i zdecydowali się na realizację większości swoich potrzeb za pomocą sklepów internetowych. Pojawił się też nowy
strumień klientów, którzy dopiero pierwszy raz zrealizowali zakupy online. Całą sytuacja jest niezmiernie korzystna dla branży ecommerce,
której rozwój w ciągu roku przyśpieszył i w najbliższym czasie ma szansę na przegonienie wartości obrotu sklepów stacjonarnych. Ostatni
rok , to czas gdzie firmy podejmowały bardzo szybkie decyzje o wejściu i wzmocnieniu kanału sprzedaży online. Dzisiaj już nikt nie stawia
pytania, czy otwierać kanał online, lecz jak szybko mogę mieć dojrzały sklep internetowy na najwyższym poziomie. Powoduje to również
wzrost zapotrzebowania na pracowników, których kompetencje pozwolą na szybki, oparty na doświadczeniu rozwój kanału online. A tych,
brakuje na rynku. Dlatego planując inwestycje w skalowalny biznes online należy od razu przewidzieć, które z tych kompetencji można
zastąpić, silnie rozwijającymi się technologiami opartymi na danych i sztucznej inteligencji. W najbliższym czasie czeka nas dalszy wzrost
inwestycji w kanał online i przesuwanie coraz większej ilości sprzedaży realizowanej do tej pory stacjonarnie na internet. Będzie to też
powodować wzrost kosztów pozyskiwania nowego ruchu na stronę- coraz więcej podmiotów będzie walczyć za pomocą stawek CPC o uwagę
użytkowników - których ogólna liczba w internecie znacząco nie wzrosła. W dłuższej perspektywie kluczowe będzie dbanie o lojalność
aktualnych klientów, o powtórne zakupy, o zaangażowanie w nasz proces zakupowy, realizowany w różnych kanałach kontaktu.

E-commerce rozwijało się dynamicznie od wielu lat, jednak 2020 był zdecydowanie
czasem przełomowym. W sieci zrobiło się tłoczno zarówno po stronie Klientów jak i
sprzedawców. Do zakupów przez Internet przekonali się nawet Ci konsumenci, którzy
wcześniej z różnych powodów nie brali ich pod uwagę. Oczywiście ten wzrost i
potencjał oznacza też zwiększoną konkurencję. Żeby efektywnie działać w e-commerce
nie wystarczy już dziś strona internetowa i budżet na reklamy. Zapewnienie
najlepszego doświadczenia konsumenta podczas procesu zakupów online staje się dla
marki ważniejsze niż kiedykolwiek. Rok 2021 stoi pod znakiem najlepszego customer
experience.

Konkurs e-Commerce Polska awards organizowany przez e-Izbę to
najważniejsze tego typu wydarzenie w branży. Wyłonieni zwycięzcy
znajdą się w gronie najbardziej innowacyjnych i przyjaznych
konsumentom marek. Udział w konkursie to szansa na zaprezentowanie
się szerokiemu gremium odbiorców i przystąpienie do prężnie działającej
społeczności e-commerce.

KAMIL
WISZOWATY
GROUP ONE MEDIA

WYPOWIEDZI JURY

ALEKSANDER
CIERNIEWSKI

DANIEL
ZALEWSKI
VISCIOLA FASHION

SEMCORE

To już kolejna, 9-ta edycja tego
Rok 2020 przyspieszył i tak nieunikniony wzrost znaczenia
ecommerce w biznesie total. Wiele firm zintensyfikowało swoje
działania w tym obszarze, a pewna ich część podjęła w końcu
długo odwlekaną decyzję o wejściu w niego. Od jednego z
Klientów usłyszałem "nasz Zarząd w końcu sobie przypomniał,
że ma w firmie dział ecommerce" - to stanowi chyba najlepsze

wyjątkowego wydarzenia jakim
jest konkurs e–Commerce Polska
awards 2021. Pamiętam

podsumowanie tego, co chciałem przekazać.

pierwszą edycję i widzę jak z

Na poziomie trendów uważam, że póki co mamy raczej do

roku na rok się rozwija...

czynienia z przyspieszeniem działań, niż z pojawianiem się
skrajnie nowych pomysłów. Dalej na znaczeniu zyskuje i
zyskiwać będzie aspekt mobilności serwisów, UX / UI, sztuczna
inteligencja czy choćby omnichannel. Wiele z pewnością zmieni
wejście Amazona do Polski oraz zapowiadane przez Orlen
plany konkurowania z Inpostem. Z resztą, w dobie rosnącego
popytu w ecommerce to właśnie logistyka zasługuje na
szczególne zaopiekowanie, oprócz marketingu rzecz jasna :)

Uzmysławia mi to również jak
gałąź gospodarki, jakim jest
rynek e-commerce jest ważny w
naszym życiu i w jakim tempie
się on rośnie.

Właśnie dlatego rola e-Izby jako organizacji łączącej ze
sobą cały segment handlu online jest absolutnie
fundamentalna, a takie inicjatywy, jak konkurs eCommerce Polska awards 2021 dają z jednej strony szansę
wyróżnienia najlepszych, a z drugiej zobaczenia, co oni
robią dobrze, co służy rozwojowi całej branży. To wartość
zarówno dla dużych graczy, jak i firm MŚP, które mają tym
samym okazję czerpać z najlepszych praktyk, a
jednocześnie pokazać się w naprawdę elitarnym gronie.

WWW

WYPOWIEDZI JURY

JUSTYNA
SKORUPSKA

BORYS SKRABA

E-POINT

STRIX

Boom na e-commerce jest już oczywisty.
W 2020 roku to pandemia wyznaczyła tempo zmian w branży
e-commerce, m.in. przyspieszając postęp digitalizacji
sprzedaży. Dla wielu firm był to moment na szybkie

Pandemia całkowicie zmieniła oblicze
handlu, który stał się faktycznie

przeniesienie swojego biznesu online, by w ogóle przetrwać na

e-handlem. Nadal jednak istnieje wiele

rynku. W 2021 roku z pewnością będzie rosła rola

stereotypów na temat e-commerce,

marketplace'ów i coraz więcej podmiotów zdecyduje się na
sprzedaż w tym kanale. Dla firm, które chcą jeszcze bardziej

szczególnie w handlu B2B ten obszar

rozwijać się w sprzedaży omnichannel istotne także będą

wymaga edukacji i dzielenia się

narzędzia typu PIM wspierające je w dystrybucji oferty.
Sprawność zarządzania katalogiem produktowym w wielu

doświadczeniem i wiedzą. Kompetencje

kanałach będzie ważna w osiąganiu lepszej konkurencyjności

cyfrowe i umiejętność międzydziałowej

na rynku.

współracy to teraz bardzo pożądane
cechy u pracowników. W duchu właśnie

Konkurs e-Commerce Polska awards to świetna
okazja, by ocenić poziom innowacji w polskiej
branży e-commerce oraz zweryfikować osiągnięcia

edukacji, dzielenia sie doświadczeniem i
pokazywania najlepszych, najbardziej

konkurencji, które są ważnym punktem odniesienia

efektywnych rozwiązań powstał Konkurs

dla biznesu. Dla firm z sektora MŚP wzięcie udziału

e-Commerce Awards.

w konkursie to również szansa, by zaprezentować
branży swoje najciekawsze rozwiązania, a zdobycie
nagrody bez wątpienia wzmacnia pozytywny
wizerunek i pomaga pozycjonować markę na rynku.

WWW

WYPOWIEDZI JURY

ADAM MIZIOŁEK
CEZARY KOŻON

TWISTO

FAST WHITE CAT

Zdecydowanie można uznać, że lock down i pandemia przyczyniły się
do rozwoju eCommerce. Badania wskazują, że w 2026 r. wartość
brutto polskiego rynku handlu wyniesie nawet 162 mld zł, a więc
wzrost na poziome około 12% rocznie. Właściwie w jeden rok
nadgoniliśmy więc w tym temacie aż dekadę - dziś 85% Polaków
deklaruje, że nawet po pandemii Covid19 nie wróci do zakupów

W ubiegłym roku do zakupów online „zmuszone”
zostały osoby, które wcześniej obawiały się

offline w takiej częstotliwości, jak przed lock down’em, a ta część z

kupować w sieci z powodu braku fizycznego

konsumentów, która nigdy wcześniej nie korzystała z zakupów

kontaktu z produktem przed dokonaniem

online, zmuszona sytuacją, zrobiła to po raz pierwszy. Pandemia
zmieniła zachowania i przyzwyczajenia konsumentów na stałe,

zapłaty. Czy ci klienci powrócą do dawnych

ponieważ wraz z dynamizacją e-commerce, wzrosną jeszcze bardziej

nawyków wraz z końcem pandemii, czy też

oczekiwania kupujących, a co za tym idzie, jednocześnie popyt na

zagoszczą na stałe w świecie e-commerce?

rozwiązania, które sprofesjonalizują cały ekosystem eCommerce.
Szczególnie, że na nasz rodzimy rynek wszedł właśnie Amazon, który

Według mnie będą wykonywać część zakupów

z pewnością nada pierwszeństwo podejściu online first, a

na stałe w sieci, jedynie kategorie zakupów

eCommerce uczyni centralną osią wielu biznesów, praktycznie dla

dokonywanych pod wpływem impulsu i tam

każdej branży.

gdzie zakupy łączą się z funkcją społeczną, czeka

Konkurs e-Commerce Polska Awards to branżowy
certyfikat jakości – buduje zaufanie wśród
końcowych klientów w tych sklepach, które mogą
pochwalić się takim wyróżnieniem. To także

powrót do starych nawyków.
W prestiżowym konkursie e-Commerce Polska
awards 2021 ocenimy, które sklepy były

wartościowe podsumowanie minionego roku i jasne

najbardziej wizjonerskie, innowacyjne i najlepiej

wyodrębnienie tego, co w branży udało się osiągnąć,

odpowiedziały na potrzeby klientów, w tych

w jakim kierunku będzie ona podążać, a także cenna

zupełnie nowych okolicznościach.

lekcja dla przedsiębiorców, którzy mogą wyciągnąć
wnioski ze swoich dotychczasowych działań.

LAUREACI 2020
best in
Podmioty e-commerce
best on mobile

think out of the box

best e-Commerce retailer

best in omnichannel

best in e-commerce b2b

design & usability
podmioty małe

best in csr

best in crossborder

breaking the doubts

podmioty średnie i duże

podmioty małe

podmioty średnie i duże

e-usługi
best marketing tool

best logistic tool

best tool for e-commerce

best technology for e-commerce

e-płatności
best e-banking implementation

best online insurer

best e-payment solution

OPINIE LAUREATÓW
2020
Zdobycie nagród BEST IN oraz Best logistic
tool dla aplikacji InPost Mobile to
fantastyczne wyróżnienie. Chcemy
oferować klientom możliwie najlepszy
customer experience i maksymalnie
wykorzystywać potencjał technologiczny
naszych rozwiązań. Mogę obiecać, że to
dopiero początek – codziennie pracujemy
nad tym, żeby korzystanie z usług InPost
było jeszcze lepsze i wygodniejsze.

Jakub Jasiński, e-Commerce &
Omnichannel Director, CCC.eu
Zespół jest tak dobry jak jego najsłabsi zawodnicy, a całość musi być
zgrana i wierzyć we wspólny cel. Stawiamy na najlepszych, którzy
dzięki doświadczeniu, umiejętnościom i wizji mogą i chcą
nieustannie sięgać po więcej. Pamiętamy, że omnichannel jest jak
orkiestra, dlatego zawsze gramy razem, niezależnie od działu czy
obszaru – a to w naturalny sposób przekłada się na wyniki.

Wojciech Tomaszewski, Chief Marketing
& e-Commerce Officer, Answear.com
Projekty CSR stanowią z roku na rok coraz ważniejszy element w
strategii działania ANSWEAR.com – mamy ambicję, aby dostarczać nie
tylko dobre produkty i dobre usługi około-sprzedażowe, ale również
przyczyniać się do poprawy funkcjonowania środowiska naturalnego,
wspierać tych, który tego wsparcia potrzebują i być uważnym na to, jak
my – jako firma – możemy pomóc innym. Angażujemy się w tematy
dotyczące ochrony środowiska (m.in. akcja Wear & Share, które
efektem jest sadzenie drzew), coroczną pomoc domom dziecka, pomoc
ważnym instytucjom w potrzebnie (szycie maseczek dla szpitali).
Wspieramy także młodych artystów związanych z naszą branżą:
fotografów czy stylistów, w ramach takich cyklicznych akcji jak Project
Packshot i Bitwa Stylistów.

Mikołaj Wezdecki, Dyrektor e-commerce
eobuwie.pl

Nagroda “Best in cross-border” w e-Commerce Polska awards 2020 jest
dla nas wyjątkowo cenna. Codziennie - czy to za sprawą internetowej
komunikacji czy dostawy produktów - jesteśmy obecni w życiu milionów
naszych klientów, na 16 rynkach europejskich. Nawet w trudnym okresie
pandemii - przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa ponad 90% przesyłek dostarczamy do ich domów w zadeklarowanym
terminie. Uznanie branży to dla nas sygnał, że obraliśmy właściwy kurs.

best in '20

Rafał Brzoska
CEO InPost
Grzegorz Bosowski, CEO Fly.pl
Od początku istnienia firmy stawiamy na innowacyjność i stale
poszukujemy nowych rozwiązań w sprzedaży online. Lekkość,
przejrzystość a przy tym pełna funkcjonalność – to były nasze
priorytety w budowaniu nowej strony. Ta nagroda, to efekt wielu
miesięcy prac całego zespołu i duże wyróżnienie - zwłaszcza w tak
trudnych czasach do prowadzenia biznesu sprzedaży wycieczek. To,
że mimo kryzysu w branży turystycznej FLY.PL zostało uznane za jeden
z najlepszych podmiotów e-commerce’owych w kraju, to ogromny
sukces.

Wojciech Zięba, e-Commerce &
Omnichannel Director, Decathlon
W momencie gdy zaczynaliśmy pracować z Omnichannel nie było wiele
przypadków w Polsce wykorzystania tej strategii w praktyce. Wiele
rzeczy robiliśmy po raz pierwszy, do dzisiaj cały czas się uczymy i
eksperymentujemy. Jestem ogromnie dumny z całego Decathlon Polska
za ogrom pracy włożony w ten obszar naszej działalności i tym bardziej
cieszy mnie fakt, że zdobywamy nagrodę w kategorii Omnichannel
czwarty rok z rzędu.

Piotr Nosal, Członek Zarządu i
Dyrektor handlowy TIM S.A.
Dla nas ta nagroda to także laur za całokształt naszej ponad 7-letniej
obecności w e-commerce B2B. Przez ten czas wyedukowaliśmy cyfrowo
tysiące klientów, dostawców, ale i naszą branżową konkurencję, de
facto wprowadzając dystrybucję artykułów elektrotechnicznych w świat
handlu online. Dziękuję jurorom za docenienie naszej pracy.

NOMINOWANI 2019
KATEGORIE DLA PODMIOTÓW E-COMMERCE
DESIGN & USABILITY

THINK OUT OF THE BOX

Dla podmiotów małych:
Egmont.pl
Sklep loveology
Sklep tutuboutique.pl

Dla podmiotów małych:
balladine.com
e-torty.pl

Dla podmiotów średnich i dużych:
BioBabalscy
Inter Motors
Lancerto
Savicki.pl
BEST CAMPAIGN
Dla podmiotów średnich i dużych:
ANSWEAR.com
NA-KD.com
OLX.pl

Dla podmiotów średnich i dużych:
Decathlon.pl
Skoda Sklep Online
TIM

KATEGORIE DLA E-USŁUG
BEST TOOL FOR E-COMMERCE
IDEA commerce solutions
SAMITO
Twisto

BEST IN OMNICHANNEL

BEST MARKETING TOOL

Dla podmiotów średnich i dużych:
Decathlon.pl
eobuwie.pl
TIM SA

BLUERANK
ContentHouse
Tradedoubler

BREAKING THE DOUBTS

BEST LOGISTIC TOOL
E.Pack
UPS
X-press Couriers

Dla podmiotów małych:
balladine.com
Egmont.pl
Visciola Fashion

BEST INNOVATION IN TECHNOLOGY

Dla podmiotów średnich i dużych:
ANSWEAR.com
Decathlon.pl
eobuwie.pl

BLUERANK
Ceneo
SAMITO
Streamsoft

BEST ON MOBILE
Dla podmiotów średnich i dużych:
CCC.eu
Decathlon.pl
Empik.com

KATEGORIE DLA E-FINANSÓW

BEST IN CROSSBORDER

AXA Ubezpieczenia
Compensa
Grupa PZU

Dla podmiotów średnich i dużych:
ANSWEAR.com
eobuwie.pl
Senetic

BEST ON-LINE INSURER

INNOVATIVE E-PAYMENT SOLUTION
Alior Bank
PayPo
Polski Standard Płatności

NOMINOWANI 2018
KATEGORIE DLA PODMIOTÓW E-COMMERCE
BEST INNOVATION

Dla podmiotów małych:
Balladine.com
Chocolissimo.pl
Drogeria internetowa horex.pl
Dla podmiotów średnich i dużych:
eobuwie.pl
Lancerto.com
mTIM
eHurt – (ehurtownia.pl)
intercars.com.pl
DESIGN & USABILITY
Dla podmiotów małych:
Egmont.pl
Platforma imready.eu
Snowboard-online.pl
Dla podmiotów średnich i dużych:
Allegro.pl
Brilu.pl
Savicki.pl
Semilac.pl
BEST CAMPAIGN
Dla podmiotów średnich i dużych:
Answear.com
Brw.pl
NA-KD.com
Taniaksiazka.pl
BEST IN OMNICHANNEL
Dla podmiotów małych:
Balladine.com
Chocolissimo.pl
Platforma iamredy.eu
Dla podmiotów średnich i dużych:
Decathlon.pl
eobuwie.pl
Lancerto.com
Taniaksiazka.pl
BEST ON MOBILE
Dla podmiotów średnich i dużych:
Answear.com
Brilu.pl
EMPIK GO
eobuwie.pl
FLY.PL
Savicki.pl

BREAKING THE DOUBTS
Dla podmiotów małych:
Balladine.com
Egmont.pl
Dla podmiotów średnich i dużych:
Allegro.pl
Livro.pl
Savicki.pl
Kruk.pl - W.KRUK
THINK OUT OF THE BOX
Dla podmiotów małych:
Chocolissimo.pl
Drogeria internetowa horex.pl
myIbuk (Ibuk.pl)
Platforma imready.eu
Dla podmiotów średnich i dużych:
Answear.tv
eobuwie.pl
mTIM

KATEGORIE DLA E-USŁUG
BEST TOOL FOR E-COMMERCE
DHL Parcel Polska - Punkty nadania i odbioru paczek DHL Parcel
ING Bank Śląski - imoje.pl
ROI Hunter - The ultimate e-commerce sales generator
Semahead - Kampania 360 stopni Black Red White
Thulium - E-support dla e-commerce

KATEGORIE DLA E-FINANSÓW
BEST BANKING and INSURER APPLICATION
Aplikacja Mobilna Alior Bank
Aplikacja mobilna IKO
imoje.pl
Moja.Aviva.pl
INNOVATIVE E-PAYMENT SOLUTION
LeaseLink.pl
SkyCash.com
System Płatności Mobilnych BLIK
Walutomat.pl
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