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rok 2021 to kolejny rok pandemii. Przez ten czas zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowej cyfrowej rzeczywistości i zakupów w Internecie. Dla branży handlu
to czas ogromnych sukcesów – przybywa nowych sklepów internetowych i zadowolonych e-konsumentów. Mówiąc o handlu elektronicznym miejmy
świadomość tego, że:
prawie 90% internautów kupuje w Internecie – 9 na 10 internautów – tak pokazały ostatnie badania e-Izby „Omni-commerce Kupuję wygodnie”!
100 mld zł – w 2020 na tyle PwC wyceniło wartość handlu internetowego w Polsce – to dużo, a będzie jeszcze więcej, za 5 lat ma to być już 162 mld;
647 mld złotych to aktualna wartość rynku B2B w handlu internetowym szacowana przez Mobile Institute w raporcie dla Santander Bank Polska. To
ogromny potencjał rozwoju dla producentów czy dystrybutorów którzy jeszcze nie prowadzą sprzedaży w Internecie;
Tylko w pierwszym kwartale 2021 roku powstało ok. 2 tysiące nowych e-sklepów
Dynamikę tych zmian można z czystym sumieniem nazwać rewolucją – rewolucją, która z jednej strony zmieniła nawyki zakupowe konsumentów, a z
drugiej wymusiła na biznesie transformację cyfrową i sprawniejsze dostosowanie się do nowych realiów. Do kanału sprzedaży internetowej przeszli nie
tylko najwięksi gracze, ale również przedstawiciele sektora MŚP. Śmielej, choć nadal nieśmiało, ruszyliśmy ze sprzedażą poza granicami naszego kraju.
Nieprzerwanie od 8 lat, e-Izba, razem ze wspaniałymi podmiotami, które tworzą jej siłę, wnosi znaczący wkład w rozwój e-commerce w Polsce i stoi na
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straży interesów zarówno sprzedających jak i kupujących.
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Oczywiście zapraszam do współpracy przy wszystkich realizowanych projektach. Jesteśmy także otwarci na wszelkie nowe pomysły. Przytoczę
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kluczowe inicjatywy podejmowane i planowane przez e-Izbę, do których współtworzenia zapraszam:
Szkoła Gospodarki Cyfrowej, która z sukcesami działa od początku działalności, natomiast w przyszłym roku planujemy rozszerzyć jej program o
edukację najmłodszych pod szyldem „Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior”
Niezwykle ważny temat „Odpowiedzialny e-commerce” – nowy projekt w którym, skupiamy się na promocji i edukacji w zakresie CSR i etyki w ehandlu.
Ponadto znak Jakości dla e-usług - Digital Quality Mark – to nowy projekt, którego celem jest podnoszenie jakości e-usług w branży.
Fantastyczne projekty realizowane w grupach merytorycznych – CSR, B2B, cros-border
Rekordowy zasięg medialny naszych aktywności! Byliśmy obecni m.in. w takich mediach jak: TVN, Polsat, RMF, Radio ZET, Rzeczpospolita, Gazeta
Wyborcza, Puls Biznesu, Forbes, Business Insider, Money.pl, Home & Market, Marketing w Praktyce czy Gazeta Finansowa oraz w mediach online.
w 2022 jeszcze intensywniej będziemy działać na rzecz rozwoju eksportu online w związku z tym rozpoczęliśmy strategiczna współpracę z Polską
Agencją Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Jako jedyna organizacja w Polsce, opracowaliśmy wartościowe treści
wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania eksportu online i publikujemy je na portalu trade.gov.pl, natomiast dla PAIH przygotowujemy ekspercki
program edukacyjny dla przedsiębiorców.
zapraszam do współpracy przy trzech ważnych dla branży konkursach: e-Commerce Polska awards, Dyrektor e-Commerce Roku oraz Performance
Marketing Diamonds CEE.
i najistotniejszy obszar naszego funkcjonowania – czyli działania legislacyjne, zwłaszcza przy kampanii Taki Sam Start, w której koncentrujemy się na
tym, by warunki prowadzenia działalności gospodarczej były dla wszystkich równe pod względem prawa, wprowadzanych barier, pobieranych
podatków i obostrzeń. Polscy przedsiębiorcy borykają się często z wieloma problemami, które są omijane m.in. przez podmioty z rynku poza UE czy
rynku chińskiego. Podatki, cła, certyfikaty, podróbki – to z tym mierzymy się, by wypracować dobre ramy prawne dla polskiego e-przedsiębiorcy.
Rozpoczynamy również intensywne prace w kilku komisjach Sejmowych. Nasz głos jest i będzie nadal wyraźnym głosem branży handlu
elektronicznego!
Polska staje się liderem rozwoju branży e-commerce w Europie. I nic dziwnego – mamy nie tylko świetne produkty, wysokie zdolności operacyjne, ale
także doskonałą obsługę Klienta. Zapraszam do współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Jestem przekonana, że wspólnie możemy wykorzystać ten
potencjał i zrobić dużo dobrego dla branży, producentów, sprzedawców i konsumentów. W kolejnym 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.

Dziękuję firmom zrzeszonym w e-Izbie, że z nami jesteście.
Dziękuję wspaniałemu zespołowi e-Izby za kolejny rok intensywnej pracy.
W 2022 roku życzę wszystkim dużo zdrowia i pozytywnego nastawienia.
Zapraszam Państwa do lektury Magazynu Izby Gospodarki Elektronicznej.
Zaplanujcie z e-Izbą 2022 rok!
Patrycja Sass-Staniszewska Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej
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legislacja

Izba Gospodarki Elektronicznej, jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców
z branży e-commerce, od dawna zwraca uwagę na problem nierównej pozycji
małych i średnich przedsiębiorców krajowych wobec “gigantów” z państw
trzecich. Izba jest bezpośrednio zaangażowana we wsparcie MŚP: od ponad roku
prowadzi kampanię “Taki sam start”, mającą na celu zwrócenie uwagi na brak
możliwości prowadzenia przez polskich e-sprzedawców równej konkurencji z
przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż do Polski za pomocą azjatyckich, a w
szczególności chińskich platform sprzedażowych. Kluczowym elementem akcji
było podkreślanie konieczności uszczelnienia VAT wobec przesyłek z państw
trzecich. Problematykę nieuczciwej konkurencji na rynku e-commerce podejmuje
również projekt Rozporządzenia o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act),
procedowany obecnie przez Komisję Europejską. Termin wejścia w życie
dokumentu wciąż jest nieznany, lecz szacuje się, że nie nastąpi to wcześniej niż w
2023 r. Odłożony w czasie termin wejścia w życie rozporządzenia oznacza, że w
Polsce brakuje i na przestrzeni najbliższych kilku lat będzie brakować
skutecznych instrumentów służących egzekucji obowiązków po stronie platform
z państw trzecich oraz narzędzi prawnych dostosowanych do specyfiki
działalności platform cyfrowych. Naszym celem jest wsparcie MŚP dlatego
będziemy prowadzić jeszcze aktywniejszy dialog w 2022 z legislatorami na
poziomie krajowym i miedzynarodowym.

Patrycja Sass-Staniszewska,
Prezes Izby Gospodarki elektronicznej

PODSUMOWANIE ROKU 2021
W roku 2021 e-Izba była zaangażowana w wiele procesów legislacyjnych tak na
poziomie krajowym, jak i europejskim. W ramach grupy e-Legislacja opracowaliśmy
stanowiska dotyczące projektów:
ustawy podatkowej w ramach programu Polski Ład
ustawy Prawo komunikacji elektronicznej
ustawy implementującej dyrektywę Omnibus
nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związanej z wdrażaniem
rozporządzenia ECN+
nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związanej z wdrażaniem

wspieramy polski
biznes!
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stanowisk oraz opinii
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rozporządzenia CPC
nowelizacji ustawy o prawach konsumenta – implementacja dyrektywy o umowach

taki sam start

o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaży towarów
DSA (akt o usługach cyfrowych) – uwagi tak na poziomie Ecommerce Europe, jak i
Rady Ministrów
DMA (akt o rybkach cyfrowych) – uwagi tak na poziomie Ecommerce Europe, jak i
Rady Ministrów
rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej
inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) – przekazane na poziomie

lobbing na
poziomie ue

Ecommerce Europe
dyrektywy o kredycie konsumenckim – przekazane na poziomie Ecommerce
Europe
rozporządzenia e-Privacy – przekazane na poziomie Ecommerce Europe
Ponad to opracowaliśmy Księgę Niwelowania Barier Legislacyjnych oraz
prowadziliśmy działania w ramach projektu Taki Sam Start.
Opracowany został najważniejszy dokument dla branży e-commerce: kolejna edycja
Księgi Niwelowania Barier Legislacyjnych e-Izby. Księga będzie przedmiotem dialogu

Praca w komisjach
sejmowych

edukacja

pomiędzy e-Izba a Komisjami Sejmowymi oraz kluczowymi Ministerstwami: Cyfryzacji,
Rozwoju i Technologii, Finansów. Opracowanie Ksiegi przygotowali koordynatorzy
legislacyjni Izby Gospodarki Elektronicznej oraz konsultanci biznesowi z firm
zrzeszonych w e-lzbie tak, aby w pełni naświetlić bariery prawne hamujące rozwój
e-gospodarki.
Gospodarka cyfrowa, która obejmuje przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie

spotkania
z przedstawicielemi
instytucji krajowych

technologii informacyjnych i komunikacyjnych, e-commerce oraz firmy działające w
Internecie, ma ogromny i trwały wpływ na wszystkie aspekty biznesu i społeczeństwa.
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PRACA W KOMISJACH SEJMOWYCH
2022 to intensywna praca Izby Gospodarki Elektronicznej w podkomisjach Sejmowych. W naszej agendzie silna edukacja z zakresu handlu elektronicznego,
prezentacja najważniejszych barier legislacyjnych w branży e-commerce w ramach Księgi Niwelowania Barier legislacyjnych e-Izby, sygnalizowanie
problemów z zatrudnieniem i przede wszystkim stałe oraz intensywne działania w ramach Kampanii Taki Sam Start - równych ram prawnych i biznesowych
dla polskich e-przedsiębiorców vs przedsiębiorcy spoza UE w tym azjatyccy.

Komisja ds. cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNY)
pod przewodnictwem Jana Grabca, w składzie Grzegorz Napieralski

Podkomisja stała do spraw rozwoju gospodarczego
pod przewodnictwem posła Wiesława Buża - w składzie Wojciech Zubowski

To, że jesteśmy coraz bardziej obecni w sieci, że nasza aktywność także ta związana
z zakupami towarów i usług przez internet wzrosła skokowo w okresie pandemii to
fakt. Faktem jest również to, że wielu konsumentów, zwłaszcza tych którzy swoją
przygodę z wirtualnym światem zaczęli niedawno, nie ma wykształconych nawyków
bezpiecznego i świadomego korzystania z sieci i tym samym także umiejętności
robienia zakupów w sposób dla nich bezpieczny. Często padają ofiara oszustów, nie
potrafią ocenić jakości produktu, nie mają swojego zestawu zaufanych,
zweryfikowanych sprzedawców działających etycznie i uczciwie sklepów. I tak, jak w
świecie fizycznym, tak w wirtualnym potrzebna jest skuteczna, konsekwentna,
zaprojektowana długofalowo edukacja konsumentów, powiązana z identyfikacją i
zwalczaniem nieuczciwych praktyk. Działania takie Izba podejmuje i za tą
dotychczasową działalność należą się podziękowania i gratulacje, ale wiemy
wszyscy, że oprócz działań organizacji branżowych kluczowa jest współpraca z
administracją i odpowiednie regulacje. Tym bardziej, że wyzwań z każdym dniem
przybywa a połączenie doświadczeń członków i ekspertów e-Izby z kompetencjami
formalnymi urzędów odpowiedzialnych za nadzorowanie tego rynku pozwoli na
szybsze uzyskanie pozytywnego efektu. Chodzi mi nie tylko o działania edukacyjne
adresowane do konsumentów, ale także o przekazywanie informacji niezbędnych
dla przygotowania dobrego prawa i jego przestrzegania. Jako członek podkomisji
zajmującej się ochroną konsumentów zaproponowałem aby wśród tematów, w
planie jej pracy kwestie e-handlu były jednymi z ważniejszych, którymi powinniśmy
się zajmować. Mam nadzieję, że w ramach tych prac Izba Gospodarki Elektronicznej
będzie stałym partnerem podkomisji.

Podkomisja stała do spraw
przeciwdziałania praktykom
monopolistycznym oraz ochrony praw
konsumenta
pod przewodnictwem Tadeusza Aziewicza,
W skład wchodzi Marek Zagórski

Minister Marek Zagórski, Członek podkomisji

Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła
pod przewodnictwem posła Andrzeja Gawrona

poseł Andrzej Gawron, Przewodniczący
Podkomisji MŚP
LEGISLACJA KRAJOWA:
„Nowy Cyfrowy Ład" – zapewnienie egzekwowania przepisów
konsumenckich i antymonopolowych względem e-sprzedawców spoza UE
Taki Sam Start: Równe ramy prawne dla konkurencji między polskimi i
azjatyckimi e-sprzedawcami – monitorowanie praktycznych skutków
Pakietu VAT ecommerce
Paperless - eliminacja formy pisemnej
Działania związane z „Nowym Polskim Ładem” – prezentowanie stanowisk
do poszczególnych projektów ustaw mających wpływ na branżę

Jako były przedsiębiorca oraz Przewodniczący Podkomisji MŚP żywo
interesuję się potrzebami rynku pracy. Pandemia przekonstruowała nasze
postrzeganie handlu i zmieniła jego podstawowe paradygmaty – w dużej
mierze handel przenosi się do świata wirtualnego a sprawny system
logistyczny pozwala na niemal natychmiastowy dostęp do zakupów.
Ponieważ mamy do czynienia z tak ważną zmianą, zachodzącą w krótkim
czasie należy spodziewać się, że system edukacji zareaguje z pewnym
opóźnieniem wynikającym z jego inercji. Warto sygnalizować, za
pośrednictwem zbiorowych organizacji przedsiębiorców konieczność
wdrożenia zmian. Na uznanie zasługuje działanie w tym zakresie Izby
Gospodarki Elektronicznej, która ma w planach utworzenie własnej szkoły
zawodowej w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Deklaruję, że pochylę
się nad tym problemem w pracach kierowanej przeze mnie komisji. Dobrze
zorganizowane branżowe szkolnictwo podążające za potrzebami rynku jest
kluczowym czynnikiem dla sprawnie zorganizowanej gospodarki szczególnie w obliczu zmieniających się realiów rzeczywistości – rosnącej
presji ekologicznej i wynikającej z niej transformacji, która będzie
wyzwaniem dla wszystkich branż i przedsiębiorczości jako takiej. Musimy
mądrze podejmować decyzje i rozważać różne opcje biznesowe.

Szkolenia dla Członków e-Izby z zagadnień prawnych
istotnych dla branży e-commerce
Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych: jako połączenie działań legislacyjnych
krajowych i na poziomie UE

plany

LEGISLACJA MIĘDZINARODOWA:
Projekt rozporządzenia Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act)
Projekt rozporządzenia Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) Projekt
rozporządzenia Akt w sprawie sztucznej inteligencji Bieżąca współpraca z Ecommerce
Europe
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spotkań grupy
Izba Gospodarki Elektronicznej w 2021 r. kontynuowała kampanię "Taki Sam Start",
mającą na celu wyrównanie ram prawnych pomiędzy azjatyckimi a polskimi eprzedsiębiorcami. Kampania została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii, Ecommerce Europe oraz Federacji Konsumentów.
W ramach kampanii "Taki Sam Start" opracowane zostały m.in.:
dokument „Propozycje Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące problemu
nierównych warunków prawnych konkurencji ze sprzedawcami spoza UE, a zwłaszcza
z Chin”,
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 22.10.2020 ustawy o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
Position of the Chamber of Digital Economy on the draft of October 22, 2020, of the
Act on amending the Value Added Tax Act and certain other acts,
Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej na pismo Pawła Selery, Dyrektora
Departamentu Podatku od Towarów i Usług, ws. równych ram konkurencyjnych dla

Podstawą naszych działań stanowią działania legislacyjne,
zwłaszcza przy kampanii Taki Sam Start, w której
koncentrujemy się na tym, by warunki prowadzenia
działalności gospodarczej były dla wszystkich równe pod
względem prawa, wprowadzanych barier, pobieranych
podatków i obostrzeń. Polscy przedsiębiorcy borykają się
często z wieloma problemami, które są omijane m.in.
przez podmioty z rynku poza UE czy rynku chińskiego.
Podatki, cła, certyfikaty, podróbki – to z tym mierzymy się,
by wypracować dobre ramy prawne dla polskiego eprzedsiębiorcy. Rozpoczynamy również intensywne prace
w kilku komisjach Sejmowych. Nasz głos jest i będzie nadal
wyraźnym głosem branży handlu elektronicznego także na
poziomie Unii Europejskiej. e-Izba, jest członkiem
Ecommerce Europe, największej europejskiej organizacji
handlu elektronicznego, od początku jej funkcjonowania.

przedsiębiorców polskich, europejskich i poza UE,
Informacja na temat nierównych warunków prawnych dla konkurencji między
polskimi a azjatyckimi e-sprzedawcami skierowana do Zespołu Roboczego ds.
Konkurencji Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców,
Księga Legislacyjna e-Izby 2021 – Nowy Cyfrowy Ład, gdzie poświęcono odrębną
część na propozycje legislacyjne dotyczące problemu nierównych ram prawnych dla
konkurencji polskich i azjatyckich e-przedsiębiorców,
Materiał edukacyjny „Konsumencie, poznaj swoje prawa na chińskich platformach

Patrycja Sass-Staniszewska,
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

sprzedażowych”, którego autorem jest Łukasz Sarek, analityk ds. gospodarki Chin w
Ośrodku Badań Azji ASzWoj.
Izba Gospodarki Elektronicznej współpracowała również przy tworzeniu stanowiska
Ecommerce Europe ws. Digital Market Act, gdzie został poruszony problem nierównych

2 round tables

ram konkurencyjnych, z którymi borykają się podmioty w całej Unii Europejskiej.
W ramach kampanii "Taki Sam Start" zorganizowano w tym roku m.in.:
e-Izba Round Table ,,Nowy Cyfrowy Ład"
e-Izba Round Table „Taki Sam Start - Równe ramy prawne i konkurencyjne dla
azjatyckich i polskich e-przedsiębiorców – okiem ekspertów. Konkretne
rozwiązania.”, podczas którego eksperci przedstawili propozycje rozwiązań

nagranie
"równe ramy
konkurencyjne.."

Nagranie
"nowy cyfrowy ład"

2 warsztaty

problemów związanych z nierówną pozycją polskich i azjatyckich e-przedsiębiorców;
warsztaty „Pakiet VAT e-commerce. Nowe obowiązki dla e-commerce od 1 lipca
2021 r.” oraz „Pakiet VAT e-commerce. WSTO oraz procedura VAT-OSS”, na
którym Pani Marta Kasztelan - Doradca Podatkowy z Kancelarii Sowiński i Partnerzy
omawiała założenia pakietu VAT e-commerce.

Izba Gospodarki Elektronicznej prowadziła kampanię „Taki Sam
Start”, której celem były równe ramy prawne i konkurencja dla
azjatyckich i polskich e-przedsiębiorców. E-Izba uczestniczyła
również w pracach legislacyjnych implementujących przepisy tzw.
Pakietu VAT e-commerce w zakresie nowych zasad
opodatkowania i rozliczania podatku VAT w transgranicznym
handlu elektronicznym towarami na odległość oraz usługach
świadczonych na odległość na rzecz konsumentów (B2C). Dzięki
działaniom Izby do Pakietu wprowadzono szereg zmian
korzystnych dla polskich sprzedawców internetowych i
podmiotów pośredniczących w sprzedaży towarów (np. platformy
sprzedaży internetowej, operatorów płatności online) min.
ograniczenia obowiązku wystawiania faktur i paragonów
fiskalnych.
Doradca Podatkowy Marta Kasztelan, Kancelaria
Sowiński i Partnerzy, KOORDYNATOR DS. E-PODATKÓW

nagranie - nowe obowiązki
dla e-commerce

nagranie - WSTO oraz
procedura VAT

Kampania „Taki sam start” prowadzona przez
Izbę Gospodarki Elektronicznej to wyjątkowy
przykład prowadzonych przez ponad rok
konsekwentnie i regularnie działań na rzecz
wyrównania szans polskich firm sektora ecommerce z konkurentami spoza UE, przede
wszystkim z Chin.Dzięki szeregowi spotkań eIzby z przedstawicielami administracji rządowej
i innych instytucji państwowych udało się
wdrożyć korzystne dla przedsiębiorców zmiany
w pakiecie VAT e-commerce. Liczne webinaria,
seminaria oraz akcja informacyjna w mediach
przybliżyła polskim przedsiębiorcom
rozwiązania wprowadzone nowych przepisom i
ułatwiła dostosowanie się do nich.
Łukasz Sarek, Analityk ds. gospodarki Chin z Ośrodka
Badań Azji
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legislacja
wydanie KSIĘGI NIWELOWANIA BARIER LEGISLACYJNYCH
Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, wymianę
know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z
instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i
na świecie. Dlatego przygotowanie "Księgi Niwelowania Barier Legislacyjnych e-lzby” w zakresie
gospodarki cyfrowej ma służyć współpracy pomiędzy biznesem oraz instytucjami polskiej administracji
rządowej celem sprawniejszego rozwoju cyfryzacji polskiej gospodarki.
Rok 2021 przyniósł ze sobą wiele zmian legislacyjnych dotyczących
gospodarki cyfrowej. Dodatkowo, wyraźnie widać tendencję do
stałego zwiększania stopnia regulacji naszej branży. W ostatnich
miesiącach największymi wyzwaniami były prace nad
rozporządzeniami akt o usługach cyfrowych oraz akt o rynkach
cyfrowych, które będą w przyszłości jednymi z najważniejszych
aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego handlu
elektronicznego. Musieliśmy również na bieżąco reagować na
pojawiające się projekty nowych ustaw, które były następnie
niezwykle szybko procedowane. Do tej grupy należała w
szczególności ustawa podatkowa uchwalona w ramach Polskiego
Ładu. Dużym problemem staje się szybkie tempo prac nad
krajowymi ustawami, co bardzo utrudnia prowadzenie pogłębionej
dyskusji na temat skutków poszczególnych regulacji. Pojawiają się
jednak również projekty legislacyjne, w których głos
przedsiębiorców jest brany pod uwagę i szeroko dyskutowany.
Liczę, że takie podejście do procesu legislacyjnego będzie coraz
częstsze.

Mec. Witold Chomiczewski, Kancelaria Lubasz i
Wspólnicy, PEŁNOMOCNIK E-IZBY DS. LEGISLACJI

POBIERZ

Podejście do CSR zmienia się z roku na rok. Coraz
więcej podmiotów dostrzega potrzebę angażowania
się w działania w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu. Także przedłużający się
lockdown zdecydowanie zmienił dotychczasowy
kierunek CSR. W kwestii legislacyjnej pojawiły się
nowe projekty zmierzające do ograniczenia
pozostawianego śladu węglowego. Stąd
zapowiadane zmiany w zakresie regulacji
dotyczących opakowań i odpadów. Pojawiły się
także projekty dot. ulgi na CSR – czyli pomysłu jak
za pomocą prawa podatkowego zachęcać do
inwestowania w kulturę, naukę czy sport.

podatki 2021
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH E-IZBY W
SPRAWACH PODATKOWYCH W ROKU 2021
W roku 2021 Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) aktywnie uczestniczyła
w opiniowaniu licznych projektów legislacyjnych w zakresie podatków.
Przedstawiliśmy nasze negatywne stanowisko do projektu tzw. podatku od
mediów/reklam, która miała być w założeniach wersją podatku cyfrowego
(digital services tax).
Izba Gospodarki Elektronicznej prowadziła kampanię „Taki Sam Start”,
której celem były równe ramy prawne i konkurencja dla azjatyckich i
polskich e-przedsiębiorców. E-Izba uczestniczyła również w pracach
legislacyjnych implementujących przepisy tzw. Pakietu VAT e-commerce w
zakresie nowych zasad opodatkowania i rozliczania podatku VAT w
transgranicznym handlu elektronicznym towarami na odległość oraz
usługach świadczonych na odległość na rzecz konsumentów (B2C). Dzięki
działaniom Izby do Pakietu wprowadzono szereg zmian korzystnych dla
polskich sprzedawców internetowych i podmiotów pośredniczących w
sprzedaży towarów (np. platformy sprzedaży internetowej, operatorów
płatności online) min. ograniczenia obowiązku wystawiania faktur i
paragonów fiskalnych.
E-Izba przedstawiła Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Rozwoju,
Pracy i Technologii swoje stanowisko dotyczące przepisów
wprowadzających zmiany w sferze podatków w ramach programu
społeczno-gospodarczego „Polski Ład”, które w przeważającej części mają
wejsć w życie od 1 stycznia 2022. Założenia „Polskiego Ładu” budzą duży
niepokój polskich firm z branży e-commerce w związku z bardzo
niekorzystnymi zmianami w systemie podatkowo-ubezpieczeniowym oraz
niejasnymi przepisami. E-Izba negatywnie oceniła wpływ programu „Polski
Ład”, gdyż proponowane przepisy znacząco podwyższą koszty prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym obciążenia fiskalne małych i średnich
przedsiębiorców oraz wysokiej klasy specjalistów z branży IT i e-commerce
np. programistów i innych specjaliści z innowacyjnych dziedzin.

Mec. Magdalena Golonka, Kancelaria Chabasiewicz,
Kowalska i Partnerzy, KOORDYNATOR DS. CSR

Dzięki działaniom Izby Gospodarki Elektronicznej od
listopada 2021 wprowadzono możliwość wystawiania
i przesyłania paragonów w postaci elektronicznej
otrzymywanych e-mailem lub SMSem (tzw. e-paragonów),
co znacząco ułatwi działanie e-sklepów i zakupy klientom.
E-Izba nadal zamierza aktywnie działać na rzecz zmiany
systemu celnego oraz zasad rozliczania podatku VAT od
towarów nabywanych przez polskich konsumentów od
sprzedawców e-commerce spoza UE - głównie z Chin oraz
przy opracowaniu koncepcji tzw. podatku od usług
cyfrowych (ang. digital tax) zarówno na poziomie
krajowym, jak i unijnym.

Doradca Podatkowy Marta Kasztelan, Kancelaria
Sowiński i Partnerzy, KOORDYNATOR DS. E-PODATKÓW
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rozwijamy
mediacje

mediacje
e-Izby
mediacje e-izby
Rok 2021 był czwartym, pełnym rokiem funkcjonowania
platformy stworzonej przez e-Izbę -mediacjeeizby.pl. Był to
również rok analizowania nowych kierunków
wykorzystania narzędzia informatycznego stworzonego
przez naszą Izbę. W dniu 20 lipca 2020 r. weszło bowiem w
życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1150, którego celem jest m. in. propagowanie
mediacji pozasądowych jako sposobu rozwiązywania
sporów pomiędzy dostawcami usług pośrednictwa
internetowego a użytkownikami biznesowymi.
W przyszłości, w obszarze ADR chcemy skupić się na
inicjowaniu zmian legislacyjnych, pozwalających na
wykorzystaniu algorytmów do pozasądowego
rozwiązywania drobnych sporów.

Robert Sowiński, RADCA PRAWNY, PARTNER,
Sowiński i Partnerzy, Główny mediator e-Izby

ZOBACZ
Kodeks Usług Cyfrowych będzie regulacją, która w znacznym
stopniu zmieni usługi cyfrowe i handel elektroniczny w Unii
Europejskiej, dlatego bacznie śledzimy proces legislacyjny, który
toczy się obecnie w Unii Europejskiej. Dla branży e-commerce
szczególne znaczenie będą miały zawarte w projekcie Kodeksu
nowe obowiązki dla platform o znaczącym statusie rynkowym,
ustanowione zasady przejrzystości reklam internetowych, ale
także nowe zasady wyłączeń odpowiedzialności pośredników
internetowych oraz mechanizmy notice and action. Warto
zaznaczyć, że prace nad Kodeksem Usług Cyfrowych
przyspieszają – niedawno udostępniona została kompromisowa
propozycja projektu, która może stanowić podejście ogólne Rady
UE.

koordynatorzy legislacyjni e-izby
W zakresie tematyki objętej regulacją ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w
najbliższym czasie planowane są szeroko zakrojone
zmiany związane z wprowadzeniem nowych unijnych
dyrektyw w tej materii. Wyżej wskazana ustawa została
uchwalona w celu transpozycji do polskiego porządku
prawnego dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. Obecnie
Parlament Europejski planuje wprowadzenie nowych
rozwiązań w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną, aby dostosować przepisy prawne do
nieustannie następujących zmian technologicznych.

dr Dominik Lubasz, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy,
KOORDYNATOR DS. KODEKSU USŁUG CYFROWYCH

Mec. Agata Kowalska, Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska
i Partnerzy, KOORDYNATOR DS. UŚUDE
Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła rozwój nowych
technologii a wśród Polaków wzrosła świadomość korzyści
wynikających z wykorzystywania szeroko pojętych narzędzi
paperless. Ustawodawca również widzi potrzebę wprowadzania
nowych aktów prawnych między innymi elektroniczne składanie
wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, ustawa o
doręczeniach elektronicznych czy np. planowana elektronizacja
postępowań upadłościowych. Równolegle Komisja Europejska
intensywnie pracuje nad wieloma projektami, np. „Tożsamość
cyfrowa dla wszystkich Europejczyków”, który ma zapewnić nie
tylko bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ale przyspieszyć
rozwój procesów paperless w UE. Faktem jest, że cyfrowy
rozwój paperless jest nieunikniony oraz idealnie wpisuje się w
obecnie panujące w UE ramy ESG (ang. Environmental, Social
and Corporate Governance).

Marcin Lorenc, Prawnik, WKB
Wierciński, Kwieciński, Baehr
KOORDYNATOR OBSZARU PAPERLESS
e-Izby

Izba dostrzega zagrożenia związane ze
sprzedażą alkoholu online. Przepisy
dopuszczające tę formę sprzedaży muszą
zapewniać ochronę społeczeństwa przed
skutkami nadmiernego spożywania alkoholu.
Stoimy na stanowisku, że przyjęcie
odpowiednich przepisów jest konieczne dla
odpowiedniego uregulowania sprzedaży
online, analogicznie do sprzedaży
stacjonarnej.
Stanowisko rządu co do możliwości sprzedaży
alkoholu online jest negatywne. Przeciwko
możliwości podjęcia prac legislacyjnych
wypowiedział się w 2021 r. Minister Rozwoju,
w odpowiedzi na interpelację poselską (nr
22223, dostępna na stronie Sejmu).

Mec. Karolina Miksa, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
KOORDYNATOR OBSZARU ALKOHOL ONLINE

9

legislacja

mediacje e-Izby

STRuKTURA LEGISLACYJNA e-izby
pełnomocnik e-Izby ds. Legislacji
Witold Chomiczewski,
Lubasz i Wspólnicy

e-podatki

Doradca podatkowy
Marta Kasztelan,
Sowiński i Partnerzy

KODEKS USŁUG CYFROWYCH
Dr Dominik Lubasz,
Lubasz i Wspólnicy

ds. ochrony konkurencji
Mec. Bartosz Skowroński
BHR Adwokaci Radomski
i Partnerzy

KRYPTOWALUTY

Mec. Sławomir Karasiński,
Fortak Karasiński

Prawa konsumenta

ALKOHOL ONLINE

Mec. Agata Kowalska,
Chabasiewicz, Kowalska
i Partnerzy

Mec. Karolina Miksa,
WKB Wierciński,
Kwieciński, Baehr

E-MEDYCYNA
Mec. Olgierd Porębski,
Porębski i Wspólnicy

ADR

Mec. Robert Sowiński,
Sowiński i Partnerzy

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Mec. Magdalena Golonka,
Chabasiewicz, Kowalska i
Partnerzy

PAPERLESS
Marcin Lorenc, WKB
Wierciński, Kwieciński, Baehr
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WŁADZE e-Izby
podsumowanie roku 2021
ZARZĄD
PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA
PREZES ZARZĄDU E-IZBY

rada e-izby

wojciech milewski
lidl

Przewodniczący
Zbigniew nowicki
bluerank

wice Przewodnicząca
marta mikliszańska
allegro

Jacek kinecki
przelewy24

dorota bachman
tuzwierzaki.pl

justyna skorupska

wice Przewodniczący
szymon bujalski
eobuwie.pl

adam tomczak
x-press couriers/allegro

roman baluta
orba

katarzyna czuchaj-łagód
mobile institute

łukasz szymula
tradedoubler

łukasz woźnica
apifonica

Sąd e-izby

Grzegorz miłkowski
content house

Olgierd Porębski
Kancelaria Porębski
i Wspólnicy

borys skraba
strix

Rada Izby Gospodarki Elektronicznej składa się z 12 uznanych
ekspertów rynku e-commerce, prezentujących zdywersyfikowane
doświadczenie i wiedzę. To właśnie dzięki zróżnicowaniu naszych
umiejętności jesteśmy w stanie doradzać strategicznie przy realizacji
bieżących oraz przyszłych zadań e-Izby. Członkowie Rady w roku 2021
byli zaangażowani w kluczowe projekty e-Izby, do których możemy
zaliczyć rozwój legislacyjny, zrównoważony rozwój oraz branżowe
konkursy branży e-commerce. Każdy z członków w naturalny sposób
jest ambasadorem działań e-Izby, zarówno w ramach marki własnej
jak i aktywności zawodowej. W ciągu minionych 12 miesięcy
członkowie Rady wzięli udział w kilkudziesięciu wystąpieniach,
warsztatach i szkoleniach o charakterze edukacyjnym, realizując tym
samym najważniejszą misję e-Izby, czyli wzrost świadomości i wiedzy
e-commerce wśród konsumentów i przedsiębiorców. Chciałbym
podziękować całej Radzie i każdej osobie z osobna za czas,
zaangażowanie i wysiłek poświęcony dla Izby Gospodarki
Elektronicznej w 2021. Jednocześnie chciałbym życzyć nam kolejnego
odrzutowego roku e-commerce w 2022.

Zbigniew Nowicki, Przewodniczący Rady e-Izby
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DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE

WSPÓŁPRACA Z ECOMMERCE europe
W 2022 roku przewidujemy dalsze kontakty z
decydentami i śledzenie zmian legislacyjnych
dotyczących kilku ważnych inicjatyw, takich jak
ustawy o usługach i rynkach cyfrowych,
bezpieczeństwo produktów i odpowiedzialność,
sztuczna inteligencja, ustawa o danych,
opodatkowanie cyfrowe, jednolity identyfikator
VAT, cyfryzacja rynku pocztowego i ceł.

europejski
zielony ład

lobbing na
poziomie ue

W ramach członkostwa w Ecommerce Europe:
Izba Gospodarki Elektronicznej w tym zrzeszone firmy brały aktywny udział w pracach
międzynarodowych grup merytorycznych. Takie działania obfitowały w budowanie
międzynarodowych kontaktów biznesowych i dzielenie się najlepszymi praktykami
biznesowymi, wymianą informacji i wiedzy.

Rok 2021 pokazał, że cyfryzacja jest sposobem na wyprowadzenie gospodarki europejskiej z
kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19 w kierunku pewniejszej i
zrównoważonej przyszłości. Komisja Europejska odzwierciedliła tę pilną potrzebę cyfryzacji i
zrównoważonej transformacji w swoim planie polityki na 2021 r., do którego wdrożenia
przyczyniła się największa organizacja handlu elektronicznego Ecommerce Europe, której Izba
Gospodarki Elektronicznej jest istotną częścią. Dzięki współpracy z decydentami politycznymi,
przy wsparciu swoich członków, Ecommerce Europe nadała priorytet publikacji propozycji
jednolitego identyfikatora VAT do 2022 r., rzuciła światło na niedoskonałości wielu projektów,
w tym większej kontroli w kwestii pakietu VAT E-commerce, zasad UE dotyczących plików

Luca Cassetti, Secretary General, Ecommerce Europe

cookie czy platform. W 2021 roku zaproponowano nowe przepisy dotyczące Platform-toBusiness Regulation czy Price Reduction. Ecommerce Europe aktywnie współpracuje z
instytucjami europejskimi w tych tematach i będzie nadal traktować je priorytetowo.

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

plany
Rok 2022 to rok wyjścia Europy z pandemii, prowadzący do pełnego ożywienia gospodarki i wykorzystania nowego potencjału dla
możliwości biznesowych omnikanałowych. W związku z tym Ecommerce Europe będzie dalej pracować nad kształtowaniem polityki
opartej na faktach, aby zapewnić płynny przepływ handlu elektronicznego, spójne ramy polityczne oraz równe zasady działania dla
wszystkich europejskich przedsiębiorstw.
Będziemy również nadal przyczyniać się do sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu, dzieląc się naszą wiedzą fachową na temat
dokumentów dotyczących zrównoważonej konsumpcji i produktów, odpadów opakowaniowych, należytej staranności i efektywności
energetycznej.
Rok 2022 to także początek nowej ery dla Ecommerce Europe, z ambitnym Prezesem stowarzyszenia wybranym na kolejne trzy lata i
zaangażowanym personelem zatrudnionym w organizacji będzie nam przyświecał jeden cel prowadzenie zrzeszonych w Ecommerce
Europe firm do sukcesu branży handlu elektronicznego.

12

e-izba lokalnie
W drugiej połowie 2021 roku zespół e-izby wrócił do wyjazdów lokalnych.
odwiedziliśmy silne lokalne ośrodki e-commerce w polsce.
Wróciliśmy także do spotkań z prezydentami miast.

powrót do
lokalnych rozmów
i integracji

podróże owocowały nowymi pomysłami, wspólnymi inicjatywami i kolejnymi
obszarami działania naszej organizacji.
Współpraca z Izbą Gospodarki Elektronicznej na
pewno wpłynie pozytywnie na poszerzenie i
uatrakcyjnienie oferty szkolenia zawodowego w
Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej,
stanowiąc ważny element odpowiedzi na potrzeby
dzisiejszego rynku pracy. Natomiast oferta Szkoły
Gospodarki Cyfrowej Junior pozwoli na przyjazne
zaznajomienie najmłodszych mieszkańców Miasta
z wyzwaniami, jakie przed nimi stawia
funkcjonowanie w cyfrowym świecie.

spotkanie
z prezydentem
rybnika
Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnik

lokalna integracja i wymiana doświadczeń

poznań

KRAKÓW

4 miasta
4 owocne spotkania

rybnik

Wrocław
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NFT - non-fungible token
słowo roku
2021

Trend for next years?
nft goes mainstream
NFT, czyli tokeny niewymienne, nie są nowością roku 2021. Kilka lat temu
wzbudziły zainteresowanie w kręgach kryptowalut i nowych technologii,
jednakże dopiero w tym roku szersza grupa branż dostrzegła ich potencjał.
Najlepszym przykładem na to są działania marek e.l.f. Beauty, Gucci i Taco
Bell.
e.l.f. Beauty wypuściło na rynek kolekcję NFT „Crypto Cosmetics” opartą na
swoich najbardziej lubianych produktach.
Gucci najpierw wprowadziło na rynek tenisówki NFT, które były sprzedawane
po 12 dolarów za sztukę. Po dużym zainteresowaniu i zauważeniu potencjału
dla rozwoju modelu biznesowego Gucci wystawił na aukcję NFT inspirowaną
kolekcją jesień/zima 2021. Cena początkowa wynosiła 20 000 $.
Potencjał w NFT zauważył także producent papieru toaletowego Charmin,
który dostosowując się trendów digitalowych zaczął sprzedawać własną
grafikę cyfrowego papieru toaletowego. Dochody ze sprzedaży zostały
przekazane na cele charytatywne.

Jest 15 grudnia 2021 roku. Słowem roku według słownika wydawnictwa
Collins zostaje NFT, które w ostatnim okresie zupełnie zdominowało
media, świat influencerów oraz pozostałe gałęzie rozrywki. A to dopiero
początek blockchainowej rewolucji, która w trzech kwartałach 2021 roku
doprowadziła do sprzedaży tokenów NFT, o łącznej wartości
przekraczającej 13 miliardów dolarów.
Z dnia na dzień, przybywa nowych kolekcji NFT, o coraz większej wartości
artystycznej. Jedną z nich jest Bored Ape Yacht Club, gdzie najdroższa
małpa została sprzedana za ponad 2.25 miliona dolarów, a wartość
kolekcji przekracza 400 milionów. Innym fenomenem jest Sandbox, który
tylko w listopadzie tego roku sprzedał wirtualne powierzchnie działek,
oparte na blockchain, o wartości ponad 86 milionów dolarów.
NFT stają się również zalążkiem Metaverse - wirtualnego świata, który w
przyszłości może zastąpić Internet jaki znamy. Facebook inwestuje,
jedynie w tym roku, w Metaverse ponad 10 miliardów dolarów. Obecny
okres to również świetny czas dla NFT w sektorze gamingu. Od czerwca,
deweloperzy gry Axie Infinity doprowadzili do sprzedaży w wysokości 1.6
miliarda dolarów w swojej grze.

Firma DressX nawiązała współpracę z Crypto.com, aby uruchomić dedykowany
wirtualny sklep z modą. DressX NFT to samodzielna sekcja na Crypto.com,
sprzedająca gamę odzieży dostępnej wyłącznie w wersji cyfrowej.
W rozmowie z Forbes, współzałożycielka DressX, potwierdza, że działania te
rozszeżają zastosowanie NFT dla kolekcjonerów, pozwalając im „nosić modowe
stylizacje na zdjęciach i filmach w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu w
aplikacji DressX”.

Robert Kalbarczyk, Chief Operating
Officer, Kinguin

customer engagement
Marka Clinique wypuściła na rynek swoją pierwszą limitowaną edycję NFT w nieco innym celu
- rozwijania obszaru customer experience i custmer engagement.
Kolekcja NFT została nazwana MetaOptimist i składa się z dwóch produktów . Co wyjątkowe,
marka zamiast sprzedawać NFT organizuje ekskluzywny konkurs dla członków swojego klubu
lojalnościowego.

Ukoronowaniem cyfrowego świata staje się
technologia NFT. To jeden z nielicznych
przypadków, w których nawet branża
odzieżowa może przeprowadzić cały proces
sprzedażowy w kanale cyfrowym. Oczekujemy
wielu spektakularnych projektów w tym
obszarze, bo nowy świat to zawsze nowe
możliwości. Zapewne silne marki, które
budują społeczności wokół siebie, jako
pierwsze skorzystają na sprzedaży cyfrowych
dóbr. To interesujący czas, który będzie
owocował twórczością - nie tylko tą
technologiczną, ale także społeczną.

Aby wygrać, konsumenci muszą podzielić się z firmą opowieściami pełnymi nadziei i
optymizmu, odpowiadając na pytanie: „Jak nieść nadzieję i optymizm ludziom wokół siebie i
kto wywołuje uśmiech na Twojej twarzy?”. Oprócz tokenu, zwycięzcy otrzymają fizyczne
produkty i szereg korzyści.

fashion
NFT zyskuje na popularności w branży fashion. Jako pierwsze potencjał zauważyły marki
luksusowe, jak Louis Vuitton czy Karl Largerfield, jednakże w digitalu wszystko dzieje się
szybko - NFT weszło do mainstreamu branży.
Karl Largerfield wprowadził na początku października 2021 roku nowe cyfrowe figurki, które
były jedną z form obchodów urodzin projektanta. Wydanie zawierało dwa awatary 3D z
limitowanej edycji.
Według ekspertów NFT pozwala, aby każdy przedmiot z realnego świata mógł mieć swoje
odwzorowanie w świecie wirtualnym. Dodatkowo w ciągu najbliższych lat moze okazać się, że
nie będzie potrzeby, na posiadanie rzeczy w świecie realnym. Obecnie 10 proc. produkowanej
odzieży służy wyłącznie do zrobienia zdjęcia na Instagrama i Tik Toka. Wykorzystanie NFT
może sprzyjać zmniejszeniu wpływu produkcji odzieży na środowisko naturalne.

next big
thing?

10%

Obecnie 10 proc.
produkowanej odzieży
służy wyłącznie do
zrobienia zdjęcia na
Instagrama i Tik Toka.

Jakub Jasiński, e-Commerce &
Omnichannel Director, CCC.eu
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cross-border e-commerce
ważna dla branży e-commerce współpraca
z Polską agencją inwestycji i handlu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Izba Gospodarki Elektronicznej podpisały porozumienie o
współpracy w zakresie promowania, edukowania i rozwoju eksportu w handlu internetowym. To
potwierdzenie dotychczasowych dobrych doświadczeń we wzajemnych działaniach i plan na kolejne lata.
Celem współpracy jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i umocnienia polskiej branży cyfrowej
oraz e-commerce na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Porozumienie obejmuje też promowanie
rodzimych przedsiębiorstw względem potencjalnych kontrahentów zagranicznych obecnych na rynku
polskim lub dopiero planujących współpracę gospodarczą.
W ramach zawartego porozumienia, Izba Gospodarki Elektronicznej będzie m.in. dzielić się wiedzą i
doświadczeniem, by wspierać dalszy rozwój eksportu online. Eksperci z PAIH będą z kolei angażować się w
cykliczne warsztaty i szkolenia dla biznesu, które realizowane są w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej
prowadzonej przez e-Izbę.

Handel transgraniczny, z uwagi na odmienne realia
prawno – podatkowe danego rynku, wciąż stanowi
ogromne wyzwanie dla branży e-commerce. Do tego
dochodzą kwestie różnic w zakresie promocji,
e-marketingu oraz płatności, które są kluczowe w
działalności transgranicznej. Izba Gospodarki
Elektronicznej od lat wspiera polskie firmy e-commerce
w eksporcie online. Mamy fantastyczne produkty, świetną
obsługę klienta oraz jesteśmy przygotowani logistycznie
na obsługę klienta zagranicznego. Współpraca z PAIH to
dla nas ważny krok w dalszym wspieraniu
przedsiębiorców sektora MŚP w międzynarodowej
ekspansji.

E-commerce to dynamicznie rozwijająca się dziedzina
gospodarki, a pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła
wzrost znaczenia sektora cyfrowego. Nowe trendy to
nowe możliwości dla polskich firm, zarówno w rozwoju
biznesów na rynku rodzimym, jak i ich internacjonalizacji.
W PAIH pomagamy przedsiębiorcom w tworzeniu
najskuteczniejszej strategii eksportowej i w dotarciu do
nowych kontrahentów. Podpisane porozumienie usprawni
wymianę informacji między naszymi instytucjami. Pozwoli
działać jeszcze sprawniej i z większą intensywnością, a
przede wszystkim stale i w długofalowej perspektywie.
Wykorzystamy przy tym wspólny potencjał w promocji
polskich firm z branży cyfrowej na rynku polskim i rynkach
międzynarodowych.

wspieramy polskiE
firmy w rozwoju
poza granicami kraju

Krzysztof Drynda, Prezes PAIH

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby

pierwsze
warsztaty 2021

edukacja
Analizy rynkowe

grupy merytoryczne
trade.gov.pl
case studies i artykuły na
blogu

Rozwój technologii i upowszechnienie Internetu otwierają przed
biznesami każdej wielkości drzwi do konsumentów z całego świata.
Sprzedaż transgraniczna (z ang. cross-border) jest coraz częściej
elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w handlu
internetowym. Coraz więcej polskich firm odważnie patrzy na
zagraniczne rynki i wychodzi ze swoją ofertą poza Polskę. Sklepy, które
dopiero zaczynają sprzedaż online nierzadko od razu oferują kilka wersji
językowych serwisu i dostosowują sposoby płatności do preferencji
konsumentów w danym kraju, aby klient mógł zawsze znaleźć
najbardziej przyjazny dla siebie, znany sposób płacenia.
W PayU mamy odpowiednie rozwiązania w zakresie
lokalnych metod płatności, dzięki którym możemy
wspierać sklepy internetowe w rozwijaniu sprzedaży
transgranicznej w całej Europie, a także w Ameryce
Południowej, Azji i Afryce.

Joanna Pieńkowska-Olczak, Prezes PayU

jak wybrać odpowiedni marketplace
spośród 200 dostępnych w regionie
Dach?
Prelegent: Anna konopa, setup

zobacz nagranie
Pandemia zintensyfikowała procesy, które
wszyscy mogliśmy doświadczać przez ostatnie
lata. Zgodnie z dostępnymi danymi, to właśnie
cross-border e-commerce cieszył się ogromnym
zainteresowaniem nie tylko globalnie, ale także
wśród naszych krajowych przedsiębiorców.
Świadczyć może o tym chociażby
zainteresowanie, z jakim polskie firmy
uczestniczą w spotkaniach organizowanych
m.in. przez Izbę Gospodarki Elektronicznej
dedykowanych rozwojowi cyfrowego eksportu.

Paweł Oleszczuk, Senior Manager PwC Advisory
Koordynator grupy Cross-border e-commerce w
e-Izbie
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cross-border e-commerce
Trends of cross-border
ecommerce in 2022
The cross-border ecommerce industry is witnessing considerable growth due to its affordable prices, as well as the unavailability of
some products domestically. Additionally, consumer-focused targeting by market players and the higher quality of goods make
cross-border commerce a viable alternative to local stores. Moreover, cross-border ecommerce offers a lot of advantages for SMEs
to expand their businesses and become multinational, and also presents an opportunity for OEMs to sell their products directly to
consumers, relieving them from complex supply chains.
In fact, Forrester Research predicts that cross-border purchases will comprise 20 percent of all worldwide ecommerce in 2022, with
sales of $627 billion. The percentage of online worldwide shoppers who buy across borders will increase, too, to roughly 45
percent.

20%
in 2022

According to a recent study by Flow, the most popular product categories that are bought cross-border include shoes (32%),
fashion accessories (31%), consumer electronics (31%), and beauty/personal care (26%). Several cross-border shoppers also
mentioned jewelry (18%), music/games (18%), sporting goods (15%), and books/e-readers (15%).

Growth Factors
The market is driven by the increasing preference for online shopping, and the growing influence of social networking platforms on
shopping habits. Online retail channels provide a hassle-free shopping experience to consumers while displaying a wide variety of
products to choose from, at affordable price points.
The advent of private-label and direct-to-consumer-based business models are also creating a positive outlook for market growth.
This enables organisations to collect and use consumer data and provide personalized products and experiences to the consumer.

Forrester Research predicts that
cross-border purchases will
comprise 20 percent of all
worldwide ecommerce in 2022

1.Omnichannel fulfillment
As the pandemic has made clear, retailers need to be able to pivot to online at a moment’s notice, and strengthening digital
offerings was how many brands managed the chaos of operating during a pandemic.
Demand for solutions that optimize how inventory is being managed will become evermore important. Omnichannel was already
gaining traction pre-pandemic, but has really stepped into its own as shoppers demand options that provide convenience when
shopping online. Whether it is buying online and picking up instore, return to store facilities, or click and collect, shoppers can be
reassured by multiple delivery and return options that they can utilise to make their purchase experience safe and convenient.
Retailers with both brick and mortar and online offerings will find they will capture a greater number of shoppers by combining all
channels and providing a unified experience - something that VTEX manages with maximum effectiveness.

627 mld $

2.Frictionless payment methods, no matter where or how you shop
When selling cross-border, payment methods and a frictionless checkout experience are key to a good shopper journey, and
knowledge of the local market and its demographics is essential to maximizing conversions.
As different demographies and marketshave their own preferred payment methods, brands need to understand each market
separately and the costs and benefits of adding each payment method.
Buy Now, Pay Later might be skyrocketing, but it’s important to understand the underlying trends and behavior powering that rise
– why do consumers love it so much?
The use of this payment method is highest among the younger demographics, namely Millennials, with 54% of them using it, and
Generation Z, with 50%. Of course, the trend can be correlated with these generations’ digital nativity, but older generations are
gradually embracing it as well, so there are definitely other factors driving people towards it, according to VTEX.
This method is claiming almost 40% of the checkout and uplifting order value by 4-5%.
Using express payment methods such as PayPal also helps shoppers have a frictionless shopper journey, and it’s especially
important on mobile apps, as mobile shopping surges.

3.Post-purchase customer retention

cross-border e-commerce sales in
2022

54%

With more and more businesses and more shopper demographics moving online and unlikely to revert, ecommerce brands need
to provide the best shopper experience at every step of the journey. This includes an area that is often overlooked – post-purchase
retention.
While communication – especially during unusual periods such as a lockdowns in a pandemic – is always important, it is essential in
these times to reassure the customer after their buying experience, whether it’s confirming delivery times or alerting to shipping or
other delays. Having visible, clear communication, especially in regards to cross-border commerce, will not only reassure the
customer but will also reduce customer service load during these particularly busy times.
In addition, following up post-purchase with personalized recommendations or promotions, or engagement initiatives – such as
inviting them to post a pic of their purchase on Instagram for the chance to be featured on the brand’s website – will show the
customer the journey doesn’t end once payment is made.

54% Millennials use Buy Now, pay
later payment method

Cross-border ecommerce brands will need to continue to prioritize and optimize the shopper experience across all touchpoints in
the business to increase customer satisfaction and loyalty, focusing on sustainability, supply chain, post-purchase retention and
payment methods.

16

odpowiedzialny e-commerce
Społeczna odpowiedzialność biznesu przestała być dodatkiem do strategii
firmy. dane pokazują, że dla konsumentów działania firm dla planety są
jednym z kluczowych czynników ich lojalności.
URUCHOMILIŚMY unikalny PROJEKT "ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE" mający na celu
propagowanie odpowiedzialnych społecznie sklepów online.

odpowiedzialny
biznes

74%

ETYKA

e-konsumentów uważa, że aktywne
działanie w zakresie
odpowiedzialnego biznesu
pozytywnie wpływa na wizerunek
e-biznesu.

Działania e-Izby w ramach projektu "Odpowiedzialny e-commerce":
Badanie rynkowe i Raport „Odpowiedzialny e-commerce”. Wspólnie z Mobile
Institute e-Izba – w tym Grupa CSR – przygotowała założenia badania środowiska
menedżerów zajmujących się CSR w e-commerce oraz klientów e-sklepów. W
listopadzie 2021 miała miejsce premiera tego raportu.

POBIERZ RAPORT

Rating „Odpowiedzialny e-commerce” to zestawienie firm z polskiego e-commerce,
które odgrywają ważną rolę w kreowaniu nowoczesnej, cyfrowej gospodarki opartej na
odpowiedzialności, etyce i zrównoważonym rozwoju. Obejmuje sektory B2C, B2B,
przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz spoza niej. Rating
cechują jasne kryteria, branżowość – istotność, oraz zgodność z agendą Unii
Europejskiej i najlepszymi międzynarodowymi standardami. Bez wątpienia powstaje w
najlepszym momencie dla branży i pozwoli na wyeksponowanie dobrych praktyk w
zakresie odpowiedzialnego biznesu.
Forum Gospodarki Cyfrowej - Odpowiedzialny e-commerce – skupiło się na
zagadnieniach etycznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydarzenie było
miejscem wymiany informacji na temat międzynarodowych trendów, wyzwań, jakie
stoją przed firmami w CSR oraz etyce biznesowej. Międzynarodowi eksperci nakreślili
również sytuację w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Nagranie 1 blok

Nagranie 2 blok
To doskonały moment, aby kształtować kulturę polskiego
handlu w Internecie. e-Izbie zależy na kompleksowym rozwoju
gospodarki cyfrowej, w szczególności handlu internetowego,
w sposób etyczny i zrównoważony. Czyli, obejmujący
odpowiedzialne relacje z rynkiem, regulatorami,
pracownikami, a także z poszanowaniem kwestii
środowiskowych. E-Izba ma też ambicje poszerzania wiedzy
na temat zrównoważonego rozwoju wśród klientów sklepów
online, klientów B2B i w całym społeczeństwie. Wyniki raportu
e-Izby - Odpowiedzialny e-commerce - wskazują, że jest
jeszcze wiele do zrobienia, działajmy wspólnie na rzecz
odpowiedzialnego e-commerce. Bądźmy też dobrym
przykładem dla innych organizacji zrzeszonych w Ecommerce
Europe.

Nagranie 3 blok

Odpowiedzialny e-commerce
w Polsce dotyczy rynku wartego
100 mld zł. i 90 proc. internautów,
którzy kupują w sieci.
W 2026 roku ten rynek osiągnie
wartość 160 mld zł.

podsumowanie FGC
Patrycja Sass-Staniszewska,
Prezes Izby Gospodarki elektronicznej

Paweł Oksanowicz, Koordynator grupy Odpowiedzialny
e-Commerce, prowadzący Forum Gospodarki Cyfrowej
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odpowiedzialny e-commerce
Wyniki badania, jasno wskazują, że same pojęcia związane z
etyką biznesu nie są głęboko zakorzenione w świadomości
konsumentów: 88% ankietowanych nie wie, co oznacza etyka
w biznesie e-commerce, 93% konsumentów nie wie, co
oznacza pojęcie społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Elementem dodającym otuchy natomiast jest fakt, że rośnie
świadomość na temat tego, jakie praktyki pozytywnie
wpływają na środowisko i fakt, że konsumenci deklarują chęć
działania w temacie ochrony środowiska.
Dowodami na to są między innymi fakt, że więcej niż połowa
respondentów kupujących online (54%) zwraca uwagę na to,
czy przesyłka jest zapakowana w sposób ekologiczny, a 51% ekonsumentów z pokolenia Z byłaby skłonna zapłacić
dodatkowo, aby e-sklep zapakował produkty bez użycia folii.

Jakub Czerwiński, VP CEE, Adyen

Na wyniki badania patrzę z perspektywy rynku B2B, na którym
działa TIM.pl. Konsumenci generują niespełna 1% naszych
przychodów ze sprzedaży. Jednak za decyzje zakupowe w firmach
odpowiadają przecież ludzie, a więc „w cywilu” konsumenci. Coraz
częściej oczekiwania klientów w e-commerce B2B są zbieżne z tym,
czego doświadczają w e-commerce B2C. Wierzę, że w przypadku
CSR możliwa jest odwrotna prawidłowość. Wszakże z badań
biznesu wynika, że tam znajomość pojęć odpowiedzialnego
biznesu i zrównoważonego rozwoju jest znacznie lepsza
(odpowiednio 60% i 76%). Warto, by działania CSR były możliwie
inkluzyjne w stosunku do klientów, umożliwiając im aktywny udział
w projektach. TIM to hybrydowy e-commerce, z siecią 17 biur
handlowych w całej Polsce. Na tym poziomie staramy się
realizować projekty CSR, do których włączamy klientów
biznesowych. Przed Bożym Narodzeniem 2020 r.
zorganizowaliśmy akcję TIM Mikołajów, za którą
uzyskaliśmy nominację do e-Commerce Polska awards 2021.

Sprzedający szerzej interpretują pojęcie odpowiedzialności
społecznej biznesu. Świadczą o tym przytaczane przykłady
działań innych niż proekologiczne, które uwzględniają
oczekiwania i potrzeby interesariuszy. Obecnie 70% e-firm
deklaruje dbałość o bezpieczeństwo w sieci www (płatności,
dane). Głównym celem działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu powinien być wpływ na otoczenie
firmy i jakość życia obecnego oraz przyszłych pokoleń. Jedną z
najważniejszych grup interesariuszy każdej firmy są jej klienci.
Zróżnicowanie metod płatności w e-sklepie oraz rzetelne
informowanie o dostępnych opcjach pozwoli odpowiedzieć na
ich zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
Chcąc zatroszczyć się o tę grupę klientów oraz wejść z nimi w
dialog, branża e-commerce powinna wyjaśniać, jak uchronić
się przed nieuczciwymi sprzedającymi i oszustami
czyhającymi na wrażliwe dane.

Jacek Kinecki, CCO, Przelewy24

Obserwując badania konsumentów, których w ostatnim czasie jest coraz więcej,
wyłania się obraz kupującego, który niekoniecznie zna wszystkie terminy związane
z odpowiedzialnością, ale doskonale rozumie ich sens i wagę.
E-konsument wybiera świadomie, bo oczekuje najwyższych standardów
środowiskowych i społecznych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, a przede
wszystkim ocenia i docenia. Szczególnie, kiedy jest przedstawicielem Silver
Generation lub Pokoleniem Z.

Michał Kostrowicki, Menadżer ds. komunikacji
korporacyjnej, TIM S.A.

POBIERZ RAPORT

Prawie połowa ankietowanych zwraca uwagę, czy dane e-sklep ma w ofercie
produkty certyfikowane. Certyfikaty to tylko jedno z narzędzi odpowiedzialności,
co 5 świadomy konsument dostrzega również działania w zakresie
bezpieczeństwa produktów i usług czy wobec środowiska, a także komunikację
działań CSR firmy. Nie dziwi zatem, że 55% internautów deklaruje, że na polskim
rynku e-commerce powinno być realizowanych więcej działań z zakresu CSR.
Podsumowując, warto wspomnieć, że aż 68% ankietowanych w badaniu wskazuje,
że polski rynek e-commerce jest bardziej odpowiedzialny i wyżej przez nich
oceniany, niż ten spoza Unii Europejskiej. Składać się na to mogą nie tylko bliższe
dostawy, ale również transparentność i społeczne zaangażowanie firm z branży ecommerce.

Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability ,
Allegro
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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.

sukces !

Każda z firm zrzeszonych może korzystać z tych materiałów i dostosowywać swoją ofertę do
wielokanałowego konsumenta.
Od samego początku działalności mieliśmy świadomość, że
bez skutecznych badań nie da się analizować branży ani też
przygotowywać odpowiednich branżowych aktywności czy
wspierać odpowiednimi wartościowymi danymi naszych
przedsiębiorców. Stąd pomysł na wieloletnie badanie Omni
Commerce - kupuję wygodnie czy raport E-commerce w
Polsce z Gemiusem. Naszymi badaniami odpowiadamy też
na bieżące wyzwania rynku - najnowsze publikacje
potwierdzają to: Odpowiedzialny e-commerce, który jest
świetnym wyznacznikiem dla e-przedsiębiorców w
kontekście odpowiedzialnego i etycznego e-commerce czy
nowy raport analizujący trendy w branży B2B e-commerce
pt. B2B e-commerce NOW. E-commerce nie funkcjonuje bez
analizy danych - dlatego i my dostarczamy te analizę naszym
firmom na bieżąco.

zasięg organiczny

prawie

AVE

ponad

500 000 000
6 000 000 PLN

LICZBY 2021
Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby

oferta
Z radością obserwujemy, że coraz więcej firm, planując
swoje działania, zarówno operacyjne jak i strategiczne,
zaczyna korzystać z danych o rynku i klientach. Podmioty
działające w obszarze e-commerce i sprzedające do
konsumenta ostatecznego już dłuższy czas aktywnie
monitorowały zachowania swoich klientów, ale w 2021
roku w obszarze badawczym aktywowały się bardzo także
podmioty operujące na rynku B2B. Mając na uwadze ten
trend, wraz z Santander Bank Polska zrealizowaliśmy na
początku 2021 roku badanie i raport „E-commerce B2B.
Biznes w sieci”, a w nadchodzącym - 2022 roku - planujemy
wraz z eIzbą publikację badawczą „B2B e-commerce
NOW!”. Nie obędzie się też oczywiście bez badania i analizy
polskich konsumentów. Przed nami między innymi kolejna
edycja „Omni-commerce. Kupuję wygodnie”. W końcu tak
dynamiczny rozwój e-zakupów zasługuje na stałą uwagę.
Zachęcamy do współpracy przy raportach oraz oczywiście
do korzystania z wiedzy, którą dzięki e-Izbie możecie
Państwo pozyskać z udostępnianych raportów.

Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor
Zarządzająca, Mobile Institute

dziękujemy
partnerom
raportów 2021

84%
67%
58%
56%
54%
57%
93%
52%

internautów kupuje online
internautów pamiętających ostatni zakup,
deklaruje, że wartość ich e-koszyka
zakupowego jest, w porównaniu do
stacjonarnego, taka sama lub większa.
e-kupujących, dokonuje zakupów w
sieci 2-5 razy w miesiącu
internautów korzysta z nowoczesnych
rozwiązań zakupowych jak BLIK, RFID,
wideo produktowe, czy wirtualne
przymierzalnie
internautów jest zainteresowanych
tzw. live commerce, czyli zakupami w
trakcie prezentacji produktu
zwracających produkty oddaje je ze
względu na nowe okazje zakupowe lub
rozmyślenie się
badanych nie wie, co oznacza
społecznie odpowiedzialny biznes
E-konsumentów coraz częściej zwraca
uwagę na politykę zwrotów
e-sklepu
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najpopularniejszy
raport o e-commerce
w 2021

RAPORT "OMNI-COMMERCE.
KUPUJĘ WYGODNIE" 2021.

84%
56%
10%

INTERNAUTÓW KUPUJE ONLINE

+12% VS 2020
INTERNAUTÓW KORZYSTA
Z NOWOCZESNYCH
ROZWIĄZAŃ ZAKUPOWYCH
JAK BLIK, RFID, WIDEO
PRODUKTOWE, CZY
WIRTUALNE
PRZYMIERZALNIE

INTERNAUTÓW ROZWAŻA PŁATNOŚCI
WIRTUALNYMI WALUTAMI W 2022,
PŁACI TAK 3%

Zapamiętaj - Post-covid commerce
• 34% internautów i 37% e-kupujących, w wyniku pandemii
zaczęło częściej robić zakupy w sieci.
• Skala rezygnacji z zakupów przyjemnościowych jest w tym roku
znacznie mniejsza niż na początku pandemii.
• Pomimo procesu odmrażania gospodarki, który trwa od
początku maja, podczas badania wciąż 34% konsumentów
deklaruje, że ogranicza zakupy w sklepach stacjonarnych.
• W zależności od kategorii, zakupy w Internecie w związku
pandemią zrobiło między 13% a 29% konsumentów. Największy
wzrost dotyczy zakupów związanych ze zdrowiem.

pobierz
Cyfryzacja i włączenie do świata e-commerce
nowych grup klientów – zarówno wspomnianych
wcześniej seniorów, jak i młodych dorosłych, którzy
nie pamiętają świata bez internetu, sprawia że
preferencje dotyczące płatności stają się jeszcze
bardziej zróżnicowane. Urządzenia ubieralne,
którymi można potwierdzać płatność, ma już co
trzeci Polak, badani widzą też potencjał w
płatnościach z wykorzystaniem kodów QR.
Wszystko to świadczy o dynamicznie zmieniających
się oczekiwaniach klientów i indywidualizacji ich
potrzeb, za którymi świat e-commerce powinien
podążać.

Magdalena Grablewska, Marketing Manager Przelewy24

Wyniki badania wskazują także, że crosskorzystanie z urządzeń podczas zakupów nabrało
jeszcze większego znaczenia. Konsumenci
zaczynają proces zakupowy lub poszukują inspiracji
na jednym urządzeniu, a kończą zakup na innym
lub finalizują go w sklepie stacjonarnym. W związku
z tym bardzo istotna staje się kwestia zapewnienia
jednolitego doświadczenia zakupowego niezależnie
od kanału sprzedaży. 86% osób, które nie kupują w
Internecie, wykorzystuje sieć do realizacji różnych
aktywności okołozakupowych, m.in. poszukiwania
inspiracji, opinii o produktach czy promocji.

• Spośród osób, które robią zakupy spożywcze w sieci, aż 87%
uważa, że dostępność tych produktów jest dobra. Sytuacja
znacznie poprawiła się od marca 2020 roku - czyli początku
pandemii - kiedy to dobrze dostępność oceniało jedynie 41%,
a aż 32% - bardzo źle.
• Duże sklepy spożywcze są też oceniane przez konsumentów
najlepiej w kontekście poradzenia
sobie z pandemią i dostosowania biznesu do nowej sytuacji.
Jakub Czerwiński, VP CEE, Adyen
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RAPORT "OMNI-COMMERCE.
KUPUJĘ WYGODNIE" 2021.
Olbrzymia rewolucja zaszła w obszarze logistyki
ostatniej mili. Firmy takie jak Glovo, z którym
współpracuje Biedronka są w stanie dostarczyć
klientom ich zakupy w ciągu godziny, dzięki temu
potrzeby klienta są zaspokojone wtedy kiedy tego
potrzebuje, a produkty które otrzymuje są świeże,
dostarczane prosto ze sklepu. Kluczowym dla
rozwoju biznesu w postpandemicznym handlu będzie
właściwa integracja fizycznych i cyfrowych kanałów
sprzedaży, tak aby doświadczenia, które ma w
świecie cyfrowym przenosiły się na świat fizyczny i
odwrotnie. Firmy, które rozwinęły swoje kanały
sprzedaży cyfrowej w czasie pandemii będą dalej
inwestować w ten obszar wykorzystując zdobytą
wiedzę, aby udoskonalić doświadczenia zakupowe
jak i eksplorować nowe nisze rynkowe.

Jarosław Furmaniak, Kierownik Departamentu Operacji
i Rozwoju, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Marek Złakowski, Dyrektor ds. rozwoju relacji z
klientem i cyfryzacji, Biedronka

O 50% wzrosło znaczenie poszukiwania opinii o
produkcie w procesie zakupowym. Podczas
ostatniego zakupu tę czynność wykonało aż 38%
badanych, a 27% porównało oferty. To ważny
sygnał dla sprzedawców, gdzie konsumenci chcą i
będą korzystać z doświadczeń innych
użytkowników. Zamiast eksperymentować z
nieznanymi produktami na własnym przykładzie.
Osobiście uważam, że nie powinno nas to dziwić, iż
w ostatnim czasie kupujący chcą częściej poznać
opinię wcześniejszych klientów. Jest to związane z
bardziej rozważnym wydawaniem budżetu
domowego oraz potrzebą unikania nietrafionych
zakupów w sieci.

Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director
Bluerank, PRZEWODNICZĄCY RADY E-IZBY

56%

Należy się spodziewać, że przez kolejne lata w
Polsce – wzorem rynków zachodnich – będziemy
obserwowali rozwój odroczonych płatności.
Według portalu Fintek.pl w 2020 r. z usługi
skorzystało ok. 400 tys. osób. A to dopiero
początek, bo wg. analityków PWC, rynek krajowy
będzie rósł w tempie ok. 12% w skali roku, a w
2026 r. awartość 160 mld zł. Liczba operatorów
oferujących BNPL w Polsce rośnie, a lista
kategorii i branż które otwierają się na
odroczone płatności jest co raz dłuższa –
elektronika, moda, AGD, rozrywka, ale także
sieci sklepów spożywczych. Również największa
platforma zakupowa - Allegro, oferuje taką
usługę.

COVID-19 był największym akceleratorem
transformacji cyfrowej i e-commerce od czasu
WiFi i smartfonów. Nawet organizacje, które
betonowały się od kilku lat, skutecznie odporne
na zmiany, spotkały się z imperatywem. Wszyscy
zanurzyli się w digitalu. Klienci też - w stosunku
do 2020 liczba osób kupujących online wzrosła o
+12p.p. do 84%. To drastycznie daje wyraz
przyspieszeniu. W raporcie z 2019 r. zakup
deklarowało 57% internatów, w 2020 to 72%. Nie
sposób przejść obok tych statystyk. Cieszy też
rosnąca retencja. W połączeniu z liczbą
aktywnych kupujących wzrosła częstotliwość
zakupów w sieci do 35% (+8p.p.).

Jakub Gierszyński e-Commerce Director Poland and Czech
Republic Sephora

RÓŻNE NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA ZAKUPOWE, W TYM
NOWOCZESNE PŁATNOŚCI I FORMY PREZENTACJI
PRODUKTÓW, JAK WIDEO PRODUKTOWE, WYKORZYSTUJE
56% INTERNAUTÓW.
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PIERWSZY W POLSCE
TAKI RAPORT

RAPORT "ODPOWIEDZIALNY
E-COMMERCE" 2021.

74%
71%

E-KONSUMENTÓW AKTYWNE DZIAŁANIE
W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNEGO
BIZNESU POZYTYWNIE WPŁYWA NA
WIZERUNEK E-BIZNESU

DYSTRYBUCJA NA POZIOMIE
UNI EUROPEJSKIEJ

pobierz

E-KONSUMENTÓW DEKLARUJE, ŻE ZWRACA UWAGĘ NA TO CZY
DOSTARCZONA PRZESYŁKA JEST ZAPAKOWANA W SPOSÓB
EKOLOGICZNY,
A PRAWIE POŁOWA (49%) DOPŁACIŁABY ZA TAKIE ROZWIĄZANIE.

W MODIVO przykładamy szczególną wagę zagadnieniom z zakresu zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Wierzymy, że odpowiedzialny e-commerce jest
przyszłością, ale też jedynym możliwym wyjściem, dlatego zachęcamy naszych
konsumentów oraz współpracowników do odpowiedzialnych wyborów oraz działań,
mających na celu lepsze jutro.
Z raportu przeprowadzonego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wynika, że CSR nadal jest
tematem niszowym. W związku z tym przed branżą e-commerce stoi duże wyzwanie,
polegające na edukacji klientów. W MODIVO podejmujemy konkretne działania, również z
obszaru komunikacji, aby zwiększać świadomość dotyczącą zrównoważonego rozwoju i
społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z nich jest współpraca z InPost, gdzie jako
pierwsza firma e-commerce wprowadzamy ekologiczne opakowania wielokrotnego użytku.
Dzięki temu można nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na jednorazowe
opakowania.
Pandemia przyniosła znaczące przyspieszenie rozwoju branży e-commerce. Firmy musiały
wykazać się nie tylko ogromną kreatywnością, ale i gotowością na dynamicznie zachodzące
zmiany. Efekty mogliśmy podziwiać podczas tegorocznej edycji konkursu E-Izby, która
podsumowuje najlepsze praktyki i zmieniające branżę strategie. Wiele firm wprowadziło
innowacyjne rozwiązania, a przede wszystkim rozpoczęło działania cross-bordingowe – tym
bardziej cieszymy się z nagrody przyznanej MODIVO właśnie w kategorii Cross-Border.

Szymon Bujalski, Członek Rady Nadzorczej
eobuwie.pl SA

folia w przesyłkach

ciekawe fakty z raportu

E-konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na politykę zwrotów e-sklepu (52%), a także na to, jak wygląda proces
reklamacji (50%) zanim dokonają zakupu w danym sklepie internetowym. Aż 55% zwraca również uwagę, czy sprzedawca
jest firmą odpowiedzialną, działającą zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, a dla 74% e-konsumentów aktywne działanie
w zakresie odpowiedzialnego biznesu pozytywnie wpływa na wizerunek e-biznesu.

ZANIM DOKONAM ZAKUPU
Za najbardziej nieekologiczne praktyki e-sklepów konsumenci uznają używanie folii do pakowania przesyłek (22%), a także
pakowanie produktów spożywczych w woreczki foliowe i reklamówki (20%). Praktyki te uznawane są przez e-konsumentów
również za najbardziej uciążliwe (odpowiednio 25% i 27%).

Polski rynek e-commerce oceniany bardziej pozytywnie
Odpowiedzialność społeczna polskiego rynku e-commerce została oceniona na 3,89 (w skali 1-6). Aż 68% badanych
uważa, że polski rynek e-commerce jest bardziej odpowiedzialny społecznie niż rynek międzykontynentalny. 60%
konsumentów uważa, że zagraniczne e-sklepy nie działają aktywniej w zakresie odpowiedzialnego e-commerce.
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RAPORT "CO (U)GRYZIE
E-COMMERCE" 2021.

54%

DYSTRYBUCJA NA POZIOMIE
UNI EUROPEJSKIEJ

54% JEST
ZAINTERESOWANYCH
TZW. LIVE COMMERCE,
CZYLI ZAKUPAMI W
TRAKCIE PREZENTACJI
PRODUKTU

POZORNE
PROMOCJE
WSKAZUJE NA TO CO 4. KLIENT, KTÓRY
NAPOTKAŁ PROBLEMY Z OFERTAMI
PROMOCYJNYMI W E-SKLEPACH.

Jak wynika z raportu „Co (u)gryzie e-commerce”, kupujący
mają bardzo sprecyzowane oczekiwania jeśli chodzi o erynek, zarówno w obszarze produktowym, obsługowym
czy dotyczącym płatności, bądź dostawy. Tylko 12%
klientów nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących
procesów zakupowych, natomiast aż 76% przy
napotkaniu trudności opuszcza sklep i szuka alternatywy.
Warto podkreślić, że większość kupujących nie zostawia
żadnego feedbacku, zatem bardzo istotne jest śledzenie
trendów, słuchanie głosów z rynku i wychodzenie
naprzeciw oczekiwaniom klientów, nawet jeśli nie zostały
one jednoznacznie wyartykułowane. Jest to spore
wyzwanie zarówno dla całej branży jak i dla każdego esklepu z osobna. Szczególnego znaczenia nabiera
zadbanie o pozytywne doświadczenia zakupowe, jasna i
zrozumiała polityka zwrotów, szeroki wybór płatności, czy
dostosowanie stron do widoków mobilnych.

POBIERZ
Wyniki tegorocznego raportu „Co ugryzie e-commerce”
wyraźnie wskazują, że klienci oczekują elastycznego,
wygodnego, dopasowanego do ich potrzeb procesu
zakupowego. 76% badanych przyznało, że gdy zetkną się
z problemami w czasie zakupów w sklepie internetowym,
są w stanie z nich zrezygnować. Okazuje się, że wystarczy
jedna negatywna interakcja ze sklepem, aby klient
skierował swoje kroki w inne miejsce. Zachowania i
preferencje polskich konsumentów nie odbiegają od
tego, co obserwujemy na rynku globalnym. Wyniki
raportu pokrywają się z obserwacjami przedstawionymi
w Retail Report, badaniu przeprowadzonym przez Adyen
w skali globalnej.

Jakub Czerwiński, VP CEE, Adyen

FEEDBACK ASAP

Skraca się czas, w którym konsumenci oczekują odpowiedzi od e-sklepu.
Obecnie już połowa e-kupujących wymaga relacji w ciągu maksymalnie 2
godzin. Klienci chcą też mieć możliwość wygodnego kontakt z e-sklepem
podczas procesu zakupowego, a nie tylko zgłoszenia problemu po zakupie.

SILVER-COMMERCE

Wzrastają wymagania dojrzałej grupy e-klientów - pokolenia Silver Power które oczekuje wygodnych szybkich płatności i bezpieczeństwa transakcji.

ZWROTY JAKO NATURALNY ELEMENT ZAKUPÓW

18% e-klientów przyznaje się do zwrotów, a kolejne 38% potwierdza, że często
ma ochotę zacząć zwracać produkty. 57% zwracających produkty oddaje je ze
względu na nowe okazje zakupowe lub rozmyślenie się, czyli powody nie
związane bezpośrednio z produktem. 26% przyznaje się do zakupów rożnych
rozmiarów i kolorów od razu z myślą o zwrocie niepasujących.

SOCIAL-SHOPPING
Magdalena Grablewska, Marketing
Manager, Przelewy24

Wzrasta znaczenie zakupów w mediach społecznościowych. Do takich
zakupów przyznaje się 2 na 10 konsumentów. 54% jest zainteresowanych tzw.
live commerce, czyli zakupami w trakcie prezentacji produktu, np w formę
wideo na Facebooku w grupach sprzedażowych.
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EDUKACJA
Szkoła Gospodarki Cyfrowej nadal poszerza obszary edukacji
i wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. W tym
roku największą popularnością cieszyły się szkolenia z
obszaru cross-border e-commerce, z tego też względu bardzo
cieszymy się na dalszą współpracę z Polską Agencją
Inwestycji i Handlu w 2022 roku oraz wspólne rozwijanie
kompetencji cyfrowych w zakresie e-handlu transgranicznego
przedsiębiorców.
Co też ważne w przyszłym roku chcemy wrócić do pierwotnej
formy szkoleń i mamy zamiar edukować również lokalnie w
Krakowie, Wrocławiu, Rybniku, Poznaniu i Trójmieście.
Nie będziemy jednak rezygnować z prowadzenia webinarów,
ponieważ ta forma spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem ze strony uczestników.
Jednym słowem zapowiada się bardzo aktywny rok

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

liczby EDUKACJI
2021

37
51
3
2500
1

webinarów
prelegentóW
cykle tematyczne
uczestników
rozdanie dyplomów szkoły
gospodarki cyfrowej

nowi
prelegenci
Obszary poruszane podczas
Szkoły Gospodarki Cyfrowej
2021

Logistyka dla e-commerce
Strategia sklepu e-commerce
Obsługa klienta
Faktoring zakupowy
B2B e-commerce
Design Thinking
Content Marketing
Pierwsze kroki w biznesie online
Sprzedaż na platformach e-commerce
Prawo w e-commerce
Strategia sprzedaży międzynarodowej
Performance marketing
Cross-border e-commerce
m-commerce i aplikacje mobilne

współpraca z uczelniami
Izba Gospodarki Elektronicznej wspiera merytorycznie PSW w Białej Podlaskiej!
Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby, podpisała porozumienie z rektorem
uczelni, prof. dr hab. Jerzym Nitychorukiem, na mocy którego e-Izba wesprze
program studiów z gospodarki elektronicznej Państwowej Szkoły Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
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EDUKACJA
CYKLE TEMATYCZNE
tydzień
z cross-border

zobacz

tydzień
z performance
marketingiem

tydzień
z e-commerce b2b

zobacz

ZOBACZ WSZYSTKIE
NAGRANIA SZKOŁY

rozdanie
dyplomów 2021

zobacz

liczby 2021
webinarów
27
prelegentóW
36 5 webinarów
cykle tematyczne
3
uczestników
1500
rozdanie dyplomów szkoły
1
gospodarki cyfrowej

Udział w Szkole Gospodarki Cyfrowej 2021 (SGC), organizowanej
przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, był fantastyczną okazją do
ugruntowania dotychczasowej wiedzy, dalszego rozwoju oraz
poznania najnowszych trendów w branży e-commerce.
Warsztaty w ramach SGC obejmowały swoim zakresem
wszystkie najważniejsze obszary tematyczne związane z branżą,
dlatego też z czystym sumieniem mogę polecić udział w
przyszłych edycjach zarówno przedstawicielom biznesu, jak
również doradcom działającym w e-commerce lub dopiero
planującym swoją przygodę z handlem elektronicznym.
Największym zaskoczeniem natomiast był dla mnie fakt, że po
zakończeniu spotkań w ramach SGC i weryfikacji zdobytej wiedzy
na egzaminie, zostałem zaproszony na uroczystą Galę eCommerce Polska Awards 2021 oraz Dyrektor e-Commerce Roku
2021, gdzie wśród krajowych liderów e-commerce, jako jedyna w
tym roku osoba, mogłem odebrać dyplom ukończenia SGC, za co
serdecznie dziękuję organizatorom.

Podczas Gali e-Commerce Polska awards 2021 oraz Dyrektor e-Commerce
Roku 2021 po raz pierwszy w historii organizowanych przez nas gal –
Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby wręczyła dyplom ukończenia
Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Otrzymał go Arkadiusz Swatek z eobuwie.pl

r. pr. Arkadiusz Swatek
Vice General Counsel, eobuwie.pl

zobacz plany
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PRELEGENCI
Jan Jarosz - salestube
Monika Maor - salestube
Marcin Piwowarczyk- STRIX
Maciej Cebertowicz - Sky-Shop.pl
Andrzej Szylar Global4Net
Jacek Tkaczuk – Bluerank
Natalia Gruszczyńska - AWIN
Paweł Janecki - SEMCORE
Damian Kaczmarek - SEMCORE
Ewelina Grzona - Brand Active
Wojciech Szymański - Ideo Force
Borys Skraba - STRIX
Łukasz Napiórkowski - TIM SA
Łukasz Bronicz - TIM SA
Ewa Kraińska - ALLEGRO
Piotr Truszkowski - ALLEGRO
Tomasz Michalik - MDDP Michalik Dłuska
Dziedzic i Partnerzy
Magdalena Jaworska - MDDP Michalik Dłuska
Dziedzic i Partnerzy
Paweł Kunat - ERIF BIG SA
Aleksandra Wilczak-Grzesik - ERIF BIG SA
Joanna Bojarojć - Appchance Group
Piotr Znamirowski - Brand Active
Karolina Miksa - KANCELARIA WKB Wierciński,
Kwieciński, Baehr
Paulina Maślak-Stępnikowska - KANCELARIA WKB
Wierciński, Kwieciński, Baehr
Marta Kasztelan - KANCELARIA SOWIŃSKI I
PARTNERZY
Cristi Movilă - Growth Leader - Eastern Europe
Anna Konopa - Setup.pl
Olga Pijanowska - MakesYouLocal
Agnieszka Kenig-Westphal - Nethansa
Joanna Michalczuk - Nethansa
Dorota Sajewicz - Kancelaria Panasiuk &
Partners
dr Adam Barcikowski - Kancelaria Panasiuk &
Partners
dr Agata Miętek - WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr
Rafał Mierkiewicz - WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr
Michał Przybysz - Kancelaria Lubasz i
Wspólnicy

wasze wsparcie
edukacji w e-izbie
jest ogromne
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EDUKACJA
wsparcie
Małych biznesów

bezpłatna
pomoc

liczby 2021
Go!e-Commerce to inicjatywa edukacyjna wznowiona w 2020 roku. stanowiła kluczowe wsparcie dla małych
biznesów w dostosowaniu się do cyfrowej rzeczywistości w czasie pandemii. Jej celem jest pomoc w rozpoczęciu
sprzedaży online przedstawicieli sektora MŚP.

PRELEGENCI

zobacz nagrania z
wszystkich edycji
akcji go!e-commerce

Sebastian Błaszkiewicz - Unity Group
Michał Zbońkowski - Unity Group
Mateusz Pycia - GlobKurier
Karolina Chwolek - GlobKurier
Agnieszka Sagan-Jeżowska - Eversheds
Sutherland Wierzbowski
Joanna Polkowska - Eversheds Sutherland
Wierzbowski
Marcin Danielski - mBank
Magdalena Brzezińska - Performics
Kinga Tobała - Sky-Shop.pl
Aleksandra Batko-Strojek - Sky-Shop.pl
Agnieszka Witońska-Pakulska - Kancelaria
Pakulski Kilarski i Wspólnicy
Adam Miziołek - Twisto
Anna Konopa - Setup.pl
Wojciech Szymański - IDEO FORCE

10 webinarów
15 prelegentóW
1112 uczestników
2 cykle

edukacja cross-border
cross-border e-commerce to obszar, który szczególnie został
wyeksponowany w działaniach edukacyjnych e-izby.

działania w obszarze
cross-border e-commerce
2021

tydzień z cross-border e-commerce 2021

zobacz nagrania
e-izba friday: cross-border e-commerce w czasach niepewności

zobacz nagranie
warsztat z paih: jak wybrać odpowiedni marketplace spośród
200 w regionie dach?

case study

cyfrowa baza wiedzy

artykuły

współpraca z trade.gov.pl

e-izba friday

cykl szkoły Gospodarki cyfrowej

SZKOLENIA Z PAIH

landing page

7 analiz rynków zagranicznych

zobacz nagranie

ZOBACZ landing page

analizy
rynków

artykuły na blogu

zobacz

cyfrowa baza wiedzy
cross-border

zobacz trade.gov.pl

kliknij i zobacz
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premiera

nowy projekt edukacyjny e-izby
skierowany do najmłodszych
W ramach projektu Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior przeprowadzimy zajęcia edukacyjnorozwojowe dla dzieci ze szkół podstawowych poza terenem szkoły, w miejscach
niestandardowych, które mogą zainspirować dzieci i młodzież do odpowiedzialnego
odkrywania cyfrowego świata.
Opracowany przez e-Izbę program obejmuje najważniejsze kwestie związane z
kompetencjami cyfrowymi, zakupami w sieci, bezpieczeństwem, hejtem, mediami
społecznościowymi czy zastosowaniem najnowszych technologii w gospodarce cyfrowej.
Każde dziecko na spotkaniu otrzyma broszurę i dyplom, natomiast szkoła biorąca udział w
projekcie otrzyma certyfikat “Szkoły Otwartej Cyfrowo”.
Druga częścią projektu są prelekcje skierowane do rodziców w formie nagrań wideo.
Prelekcje skupią się na bezpieczeństwie i wsparciu rozwoju dziecka w cyfrowym świecie.
Nagrania będą dostępne na stronie internetowej przez cały czas trwania projektu.

eksperci

www

Do Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior zaangażowaliśmy najlepszych
ekspertów z obszaru edukacji cyfrowej dzieci. Nasz projekt wspierają:
Zyta Czechowska - nauczycielka, pedagożka specjalna, wykładowczyni
akademicka. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Roku 2019 w konkursie
organizowanym przez "Głos Nauczycielski", współautorka książki pt. "Jak
nie zgubić dziecka w sieci?":
dr Maciej Kawecki - nauczyciel akademicki, prezes Instytutu Lema,
prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie
eksperci z Instytutu Polska Przyszłości.

Jako pedagog specjalny i nauczyciel, ale przede wszystkim jako entuzjastka nowych
technologii i trener z zakresu Technologii Informacyjno Komunikacyjnej, z dużą
satysfakcją i radością przyjęłam zaproszenie do projektu Szkoła Gospodarki Cyfrowej
Junior.
Cieszę się, że polskie firmy i organizacje widzą potrzebę wsparcia edukacji w zakresie
propagowania nowych technologii i wskazywania kierunków jej efektywnego
wykorzystywania.
Autorzy programu Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior, w nowatorski sposób zaplanowali
działania projektowe tak, aby nie tylko motywować uczniów do podnoszenia swoich
kompetencji w zakresie nowych technologii, ale także wskazywać ich praktyczne
zastosowanie i użyteczność w przedsiębiorstwach i nowoczesnych, dobrze
prosperujących polskich firmach.
Uczniowie mają szansę na udział w warsztatach z zakresu wykorzystania aplikacji i
programów do rozwijania umiejętności uczenia się, rozwijania kompetencji językowych,
własnych pasji i zainteresowań, ale także w zajęciach wewnątrz znanych firm. To
ogromna szansa dla młodych ludzi, by doświadczyć klimatu panującego w znanych z
czołówek gazet i programów telewizyjnych, fantastycznych firmach takich jak np. Allegro.
Atutem programu jest to, że jest on bezpłatny, co nie wyklucza uczniów pochodzących z
rodzin o niższym statusie ekonomicznym.

ZYTA CZECHOWSKA - Nauczyciel Roku 2019
Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli

Nadszedł czas wziąć pod skrzydła edukacyjne uczniów szkół
podstawowych. W 2022 roku startuje Szkoła Gospodarki
Cyfrowej Junior, projekt edukacyjno-rozwojowy, który ma na
celu mądrze i odpowiedzialnie wprowadzać uczniów w świat
cyfrowy.
Wraz z ekspertami opracowaliśmy program obejmuje
najważniejsze kwestie związane z kompetencjami cyfrowymi,
zakupami w sieci, bezpieczeństwem, hejtem, mediami
społecznościowymi czy zastosowaniem najnowszych
technologii.
Głęboko wierzę w ten projekt, bo może dać dzieciom
inspirację i szansę na lepszą cyfrową przyszłość.

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

Parę dni temu miałem okazję prowadzić uroczystość
wręczania stypendiów 51 szczególnie uzdolnionym polskim
studentom z obszaru technologii. Zapytałem ich ze sceny
ilu z nich chciałoby wyjechać z Polski. Rękę podniosło 80 %
Sali. To jest największy problem polskiego systemu
edukacji. W okresie w którym powinniśmy pielęgnować
kreatywność, otwartość na to co inne a więc we wczesnych
latach szkolnych, oczekujemy od uczniów równości. Ten kto
się wychyla, traktowany jest często jak źdźbło trawy które
wystaje ponad idealnie wystrzyżona murawę, i trzeba je
ściąć wyrównując do poziomu wszystkich pozostałych. Tak
budowane myślenie już od najmłodszych lat u szczególnie
uzdolnionej młodzieży wymusza poszukiwania wsparcia
gdzie indziej.

DR MACIEJ KAWECKI, Prezes Instytutu Polska
Przyszłości im. S. Lema, Prorektor WSB
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2021 rokiem edukacji
w grupach
merytorycznych

GRUPY MERYTORYCZNE
Działania grup merytorycznych z roku na rok
zyskują na sile. Dzięki nim powstało wiele
nowych inicjatyw. Najdynamiczniejszymi
grupami okazały się CSR, Cross Border oraz
B2B. W szczególności należy podkreślić
zaangażowanie szefów oraz uczestników
tych grup. Stworzone zostały poradniki,
dobre praktyki, materiały eksperckie, analizy
rynkowe, które modelowo pokazują jak
istotnym rynkiem jest rynek e-commerce.
Nasze projekty łączą ze sobą wiedzę
teoretyczną z praktyczną.

landing page
e-commerce B2B
webinary i
konsultacje
biznesowe

2 edycje forum
gospodarki
cyfrowej

Julia Żukowska, Asystentka grup
merytorycznych, e-Izba

30
tyle razy odbyto spotkania
grup merytorycznych

PARTNER GRUPY

7 analiz rynków
zagranicznych

PORADNIK csr

EDUKACJA POPRZEZ
BLOGA

25
tyle projektów
zrealizowano w ramach
grup merytorycznych

podsumowanie działań grupy merytorycznej
new technology for omnicommerce

OBSZARY
4 spotkania

OmniData, czyli o danych pozwalających stworzyć profil klienta
OmniCommunication, czyli wielokanałowe podejście do marketingu,
sprzedaży i obsługi klientów w sposób, który tworzy zintegrowane i spójne
doświadczenie klienta, niezależnie od tego, w jakim kanale się porusza
OmniJourney, czyli o procesie zakupowym z perspektywy nabywcy oraz
dostawcy oraz interakcji pomiędzy osobami i zasobami zaangażowanymi w
proces zakupu i sprzedaży
OmniLogic, czyli o tym, jakimi kanałami sprzedawcy powinni docierać do
klienta, dla lepszych rezultatów, tak by być atrakcyjnym i konkurencyjnym
na rynku
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68%

podsumowanie działań grupy merytorycznej Csr
Aż 68% badanych uważa, że polski rynek e-commerce jest bardziej
odpowiedzialny społecznie niż rynek międzykontynentalny

grupa csr bardzo aktywnie pracowała nad zwiększeniem świadomości odpowiedzialności biznesowej
wpływajacej na klimat, społeczeństwo i ekosystem biznesowy. ZAPRASZAMY DO DZIAŁANIA Z NAMI!
Kiedy powstawała Grupa Zrównoważony Biznes i CSR
w e-Izbie za cel postawiliśmy sobie wsparcie działań
mających na celu przybliżenie rynkowi tematykę
zrównoważonego rozwoju e-commerce. Chodziło
osadzenie działania biznesu w kontekście Zielonego
Ładu Komisji Europejskiej i realizacji 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ten kierunek nie
stracił na znaczeniu. Nawet więcej, teraz kiedy na
ważności zyskały wymiary ESG (environmental, social,
governance) zarządzania biznesem, jako nadrzędna
kategoria ekonomiczna, społeczna, etyczna i
obowiązek wobec środowiska naturalnego, tym
bardziej prace w naszej grupie zyskują na znaczeniu.

odpowiedzialny
e-commerce

pobieraz

Grupa wydała poradnik "Dobre praktyki CSR w e-Commerce"
Zorganizowano 1 e-Izba Digitalk Talks oraz 1 e-Izba Round Table
Grupa ściśle współpracowała przy tworzeniu projektu "Odpowiedzialny e-commerce"
Członkowie grupy byli na bieżąco informowani o działaniach e-Commerce Europe w
zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju
Grupa otrzymała zaproszenie na Valuing Respect Project. Podczas tego warsztatu można
było poznać narzędzia wspierające strategiczne podejście do monitorowania praw
człowieka w biznesie.
Grupa wzięła udział w przygotowaniu pytań dot. e-commerce w badaniu do raportu
„Green Generation. 2.0”. Firmy rekomendowały to badanie swoim klientom. Część z nich
dała komentarze do raportu.
Zaprosiliśmy gości specjalnych i zorganizowaliśmy dedykowane spotkania warsztatowoinspirujące dla członków grupy.

Oprócz transferu wiedzy w Grupie CSR i zrównoważony rozwój można
porównać dokonania poszczególnych marek z praktykami pozostałych
uczestników rynku. Walor networkingowy jest równie istotny.
Zapraszamy wszystkie firmy zrzeszone w e-Izbie oraz firmy z zewnątrz
do zrzeszenia się i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

e -Izba Round Table „Zrównoważony e-commerce”
Tematyka poruszana podczas Round Table to:
- Jak równoważyć wpływ e-commerce na środowisko naturalne?
- Jak rozwiązać problem ostatniej mili w e-commerce oraz śladu węglowego?
- W jaki sposób ograniczyć liczbę zwrotów?
- Jak na zaawansowanie ekologiczne e-commerce wpłynie rozwój e-platform, na których
można pozbywać się niepotrzebnych rzeczy?
- Jak budować sojusze biznesowe na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wpływać na
zachowania konsumenckie oraz pracowników e-commerce.
Udział wzięli:
Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA
Leonard Kubanek, Director Project Management, Członek Zarządu Prologis w Polsce
Damian Zapłata, CCO, Członek Zarządu Allegro

zobacz nagranie

Goście panelu

e-izba
round
Table

Podsumowanie działań w 2021:

Paweł Oksanowicz,
Koordynator grupy CSR
Poradnik „Dobre praktyki CSR w e-Commerce”, pracowały nad jego treścią
na którą składają się: Opakowaniaa, Zwroty, Przedłużone życie produktów,
Zachowania konsumenckie, E-logistyka, Wypowiedź eksperta „Sustainable
e-commerce”, Słownik wiedzy i dostępne badania.

poradnik

e-izba
digital
talks

e -Izba Digital Talks„Dobre praktyki CSR w e-Commerce"
Tematyka poruszana podczas e-Izba Digital Talks to:
- Czy sustainable e-commerce/zrównoważony e-commerce doczekał się definicji?
- Jak firmy e-gospodarki podchodzą do zrównoważenia wpływu na otoczenie?
- W jakim stopniu Europejski Zielony Ład obejmuje e-commerce?
- Jak zielony e-commerce postrzega siebie i jest postrzegany przez klientów?
- Jakie zielone rozwiązania biznes proponuje klientom (case studies z Poradnika).
- Skąd czerpać wiedzę na temat zrównoważonego e-commerce?
Udział wzięli:
Magdalena Andrejczuk, CSR expert, Allegro
Magdalena Golonka, radca prawny, Kancelaria Chabasiewicz & Kowalska
Damian Krzympiec, członek zarządu, dyrektor ds. logistyki. 3LP, Grupa TIM
Paweł Oleszczuk, Manager w PwC Advisory

zobacz
nagranie

Zaproszeni goście
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Otwarcie grupy csr na warsztaty eksperckie
W spotkaniach Grupy CSR brali udział
goście specjalni:
Aleksandra Belina, Katarzyna Sawko,
ekspertki z Fundacji Dobra Sieć
Przedstawiły możliwości wolontariatu
internetowego oraz zaprezentowały
funkcjonowanie portalu do organizacji firmowego
e-wolontariatu TuDu.org.pl.

GOŚCIE
SPECJALNI

dr Robert Sroka, dyrektor ESG w Abris Partners
W short wykładzie przedstawił standardy etyczne
wypracowywane przez Izbę jako tarczę ochroną dla branży oraz
źródło innowacji. Mówił o uprzywilejowanej rola izb
gospodarczych w kształtowaniu standardów etycznych na rynku
i inspiracji dla zrównoważonego rozwoju
dr Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu
Logistyki i Magazynowania, profesor Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu.
Nasz gość powiedział o wynikach badań swoich oraz innych
badaczy, rozwiązaniach, kierunkach rozwoju logistyki w ecommerce w short wykładzie „Zrównoważony e-commerce.
Dlaczego mamy się nim zajmować?"

3 spotkania

Duże gratulacje należą się e-Izbie za inicjatywę przygotowania
Kodeksu etyki branży e-commerce. Jest to przedsięwzięcie nie
tylko unikalne w skali Europy, ale jednocześnie bardzo
potrzebne. Etyczne postępowanie w branży zwiększa zaufanie
klientów, zmniejsza koszty transakcyjne oraz zabezpiecza przed
nietrafionymi regulacjami. Innymi słowy etyczne postępowanie
stanowi swoistą społeczną licencję na działanie.
Każdy rok w branży e-commerce przynosi nowe pomysły,
rozwiązania, technologie. Nie inaczej będzie w 2022 roku. Wiele
e-firm stanie przed kolejnymi dylematami etycznymi, zarówno w
zakresie nowych technologii jak i innowacyjnych modeli
biznesowych. Etyka będzie tym co odróżni przeciętne firmy od
najlepszych. Mam nadzieję, że wdrażanie Kodeksu etyki będzie
wpierało rozwój całej branży jak i sukces e-firm.

Z dużą radością śledziłem inicjatywy związane ze
zrównoważonym e-handlem, w szczególności w kontekście
logistyki. Chyba nie było konferencji lub seminarium
związanych z e-commerce, podczas których nie byłoby o
tym mowy i zwracania na to uwagi. Głównie dotyczyło to
trzech obszarów: dostawy, opakowań i zwrotów. Myślę, że
2022 rok będzie przejściem do konkretnych rozwiązań, w
szczególności w zakresie opakowań wielokrotnego użytku.
W Instytucie aktualnie pracujemy nad e-Packiem – trwałym
opakowaniem wyposażonym w elektroniczne układy
sensoryczne, komunikacyjne i identyfikacyjne wraz z
programowalną etykietą i własnym harvestingiem energii
słonecznej.

dr Arkadiusz Kawa,
Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu
Logistyki i Magazynowania, profesor
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Aleksandra Stanek-Kowalczyk,
Dyrektor Zarządzająca, SAPERE

inspiracje
i wiedza

dr Robert Sroka, dyrektor ESG ,
Abris Partners

Ostatnie dwa lata, czas pandemii w istotny sposób
zmieniły branżę e-commerce. Należy jednak pamiętać
o tym, że wzrost biznesu, to także większa
odpowiedzialność: za klientów, za pracowników, za
środowisko naturalne. Dlatego też, uważam, że
realizacja projektu Odpowiedzialny e-commerce może
nie tylko wesprzeć firmy we wdrażaniu zasad
odpowiedzialnego zarządzania, ale też pomóc
wyznaczać trendy i dobre praktyki w zakresie
odpowiedzialności w branży.
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B2B

landing
page b2b

Zespół Rekomendacyjny:
Opublikowane zostały treści dotyczące e-eksportu, czyli możliwości wyjścia za granicę firm B2B
e-commerce.
Zespół Master Mind:
Zostały wysłane listy intencyjne w celu nawiązania współpracy edukacyjnej z lokalnymi Izbami.
Pandemia utrudnia nam kontakt, ale zespół dalej będzie kontynuować to działanie.
Zespół Analiz:
Odbyła się premiera raportu B2B e-commerce oraz realizowane są na bieżąco premiery raportów
sektorowych: FMCG, meblarski, motoryzacyjny, kosmetyczny.
Zespół Contentowy:
Zespół przygotował strukturę i pierwsze treści pod budowę Landing Page dedykowanego B2B.
Dziękujemy Adamowi Chudzikowi za dotychczasowe prowadzenie Zespołu Contentowego. W
związku z rezygnacją Adama z pełnienia funkcji Lidera Zespołu, ogłaszamy nabór na tą
funkcję. Osoba, która podjęłaby się tego działania prowadziłaby największy projekt
planowany na przyszły rok.

Doktor b2b
e-commerce
Cyfryzacja sprzedaży na rynku B2B staję się kluczowym
działaniem budującym przewagę konkurencyjną polskich
producentów i dystrybutorów. Nasze rodzime firmy
poszukują również sposobów na poszerzanie obszarów
zbytu poprzez wyjście za granicę, w czym działania za
pomocą kanałów e-commerce mogą je wesprzeć.
Największą przeszkodą dla polskich e-sklepów, które chcą
wejść na rynek zagraniczny oprócz wysokich kosztów
wysyłek międzynarodowych jest brak know-how (75%
przedsiębiorców podaje to jako najważniejszą barierę).
Dlatego między innymi aktywni członkowie Grupy
Merytorycznej B2B e-commerce podzieleni na 4 Zespoły
podjęli się wielu działań mających na celu dostarczenie
know how polskim producentom i dystrybutorom.

o doktor b2b

Justyna Skorupska, Omnichannel ekspert,
KOORDYNATOR GRUPY

zobacz landing page
e-commerce b2b

e-commerce b2b
podsumowanie działań grupy merytoryczneJ

artykuły - blog

W 2021 roku tematem prac Zespołu
Rekomendacji był e-eksport.
Koncentrowaliśmy się na producentach
i dystrybutorach. Skupiając się na
najważniejszych kwestiach opublikowaliśmy
cykliczne posty których podsumowaniem
będzie Webinar planowany na początek
przyszłego roku.

2021 rok był zdecydowanie rokiem B2B
e-commerce. Szereg nowych raportów
pozwolił zebrać rozproszoną wiedzę i
rekomendacje dla tego kanału. Skala
obrotów okazała się ponad 6x większa
niż w B2C e-commerce, a jego potencjał
doceniły krajowe marketplace’y oferując
klientom biznesowym całkowicie nowe
value proposition.

Olga Pijanowska, MakesYouLocal,
Lider Zespołu Rekomendacji

W ramach prac grupy contentowej B2B e-commerce
wypracowaliśmy kształt strony poświęconej B2B.
Strona wkrótce ujrzy światło dzienne.
Przedstawiciele rynku, który już teraz jest wart 637
mld złotych (wg raportu Banku Santander) znajdą tu
odpowiedzi na takie pytania jak: na co zwrócić uwagę
przy wdrożeniu e-commerce lub co zrobić, aby
szybciej skalować biznes? Wykonaliśmy tytaniczną
pracę, mam nadzieję, iż wiedza wielu ekspertów
zgromadzona w jednym miejscu będzie wspierać
dalszy dynamiczny rozwój rynku.

Adam Chudzik, Co-founder Digitalx.pl, Lider Zespołu
Contentowego do października 2021

Rok 2021 był dla branży e-commerce bardzo
dynamiczny. Trwała zmiana nawyków zakupowych
spowodowała, że wiele firm zdecydowanie poważniej
potraktowało internet jako kanał sprzedaży. Dotyczy to
zarówno sprzedaży detalicznej jak i obszaru ecommerce b2b. Postępująca konsumeryzacja ecommerce b2b to jeden z kilku trendów tego roku.
Jako zespół Master Mind działający w ramach grupy
B2B e-commerce Izby Gospodarki Elektronicznej
mamy dużo do zrobienia aby pomóc rodzimym
przedsiębiorcom w skutecznej transformacji cyfrowej
kanałów sprzedaży. Chcemy edukować, pomagać
zrozumieć zmiany rynkowe i to jak na nie odpowiadać
aby z sukcesem działać w e-commerce B2B.

Sebastian Błaszkiewicz, Unity Group.
Lider zespołu Master Mind w Grupie B2B e-commerce

Maciej Nałęcz, Santander Bank Polska,
Lider Zespołu Analiz

plany
Zespół Rekomendacyjny:
Planowany jest webinar w tematyce eeksportu B2B na początku 2022 r. w
współpracy z Grupą Crossborder.
Zespół Rekomendacyjny tworzy też nowy
projekt “Rola i Kompetencje potrzebne w
B2B e-commerce”.
Zespół Master Mind:
W planach mamy także dalsze rozwijanie
projektu “Konsultacje Doktor B2B ecommerce”. Lider Zespołu Sebastian
Błaszkiewicz ponownie zaprasza
ekspertów, którzy chcieliby brać udział w
tym projekcie do kontaktu.
Zespół Analiz:
Planowane jest opracowanie indeksu
B2B e-commerce mającego na celu
prezentowanie koniunktury na tym
rynku. Metodologia badania jest w
przygotowaniu. Na 2022 r. planowane są
2 badania z tej serii.
Zespół Contentowy:
Planowane są kolejne materiały
na bloga oraz Landing Page
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umowa z
trade.gov.pl

cross-border e-commerce
podsumowanie działań grupy merytoryczneJ
PODSUMOWANIE ROKU 2021:

analiz rynków
e-izba friday
case studies

zobacz

współpracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju przy modernizacji portalu trade.gov.pl i e-Izba
odpowiada za uzupełnienie portalu o w treści dot. cyfrowego eksportu
odbyły się 2 spotkania w ramach których podzieliliśmy się spostrzeżeniami na wpływ
pandemii na międzynarodowy handel elektroniczny
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy webinar w ramach e-Izba Friday pn.: "Cross-border ecommerce w czasach niepewności" - paneliści: Anna Konopa, Olga Pijanowska, Zbigniew
Nowicki
nowe artykuły na landing page cross-border e-commerce przygotowali: Adam Chudzik: Cross
border e-commerce, czyli jak sprzedawać za granicą?, Łukasz Białonoga: Kluczowe wybory
technologiczne już na etapie planowania rozwoju na rynki zagraniczne Damian Sinior: Jak
przygotować sklep internetowy do sprzedaży za granicą?
opracowaliśmy prezentację z pięcioma studiami przypadków firm, które osiągnęły sukces w
cross-border e-commerce
podjęliśmy się współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu podpisując stosowne
porozumienie i planując wspólne działania jako e-Izba

W ramach działań grupy merytorycznej cross-border
e-commerce, mieliśmy przede wszystkim okazję do
kilkukrotnych spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń
na temat tego dynamicznego, z perspektywy rozwoju handlu
internetowego, roku. Wraz z grupą, koncentrowaliśmy się na
opracowywaniu materiałów merytorycznych dotyczących
takich zagadnień jak przykłady firm, które skutecznie
wykorzystały transgraniczny handel cyfrowy, opracowań
dotyczących zagranicznych rynków czy sposobów
przygotowania sklepu internetowego do sprzedaży za
granicą. Zacieśniamy także współpracę z administracją na
rzecz rozwoju cyfrowego eksportu - Polską Agencją
Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwem Rozwoju i
Technologii.

zobacz trade.gov.pl
Paweł Oleszczuk, Koordynator grupy crossborder e-commerce, Senior Manager w PwC

analizy
rynków

kliknij i zobacz
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liczby 2021

sukcesy konkursów
powolny powrót do
networkingu Konkursy Izby Gospodarki Elektronicznej podążają za rozwojem

handlu elektronicznego oraz sprzedaży omnichannel. Naszymi
konkursami wyznaczamy standardy efektywności oraz edukujemy
branżę. Nominowane i nagrodzone firmy, projekty, technologie,
ludzie czy kampanie są inspiracją i wzorem dla innych. Każdego roku
analizujemy sytuację rynkową oraz zmieniamy i dostosowujemy
kategorie do potrzeb rynku. Rok do roku notujemy rekordowe ilości
zgłoszeń. Nasze konkursy: Dyrektor e-commerce Roku, e-Commerce
Polska awards czy Performance Marketing Diamonds CEE to wiodące
konkursy branżowe w Polsce, które żyją i rozwijają się tak
dynamicznie jak branża cyfrowa. Dzięki nim poznajemy najlepszych
z najlepszych – firmy, ludzi i zespoły, które doskonale radzą sobie w
handlu elektronicznym. Stoi za nimi ciężka praca, zaangażowanie
oraz profesjonalizm.

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby

e-Commerce
Polska awards
www

dyrektor
e-commerce roku
www

performance
marketing
diamonds cee
www

Konkursy, które organizujemy są swoistym barometrem
branży. Mogą pomagać wyznaczać cele, ocenić stopień rozwoju
czy - zwyczajnie - dopingować do kreatywności i wdrażania
innowacji.
W ostatnich latach konkurencja jest ogromna, różnice głosów
minimalne. Samo znalezienie się w gronie nominowanych jest
ogromnym wyróżnieniem, a zwycięzcami są absolutni liderzy
e-commerce. Jest to najlepszym dowodem na ekstremalnie
szybki rozwój branży, w której grono liderów powiększa się o
kolejne podmioty e-commerce.

3 konkursy
2 galE

2 e-Izba digital talks
5 e-izba fridays
3 e-izba Round tables
2 forum gospodarki cyfrowej

260
1100
200

uczestników Gal stacjonarnie
uczestników Gal online
aplikacji do konkursów

4 850
uczestników online
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partnerstw projektów
nowych kategorii

Co nas czeka w 2022 roku? Zmiany! Największe w konkursie
Dyrektor e-Commerce Roku. Zapraszamy do zgłoszeń w 2022!

Wymiana informacji o trendach i możliwościach,
poznawanie ludzi z pasją, nowe relacje biznesowe,
a w konsekwencji skalowanie biznesu – to zaledwie
kilka z wielu triggerów powodujących, że
członkostwo w e-Izbie jest dzisiaj dla każdego
podmiotu związanego z e-commerce w Polsce
wartością niebywale istotną, nawet konieczną.

oferta partnerska

Jeśli ktokolwiek zadaje sobie pytanie czy warto?
Powiem zdecydowanie, że TAK. Warto, ponieważ
nigdzie indziej w Polsce nie spotkasz się z tak
wieloma ludźmi z branży e-commerce, którzy
kochają to, co robią i do tego chętnie dzielą się
swoją wiedzą.

Paulina Wojczyńska, Project Director e-Izby

Robert Kostera, Dyrektor ds. Projektu CVP, E.Pack
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rekordowa
edycja

3 nowe
kategorie

Ostatnie miesiące, a nawet ostatni rok pokazały, czym tak
naprawdę może być e-commerce - podporą, czy wręcz kołem
zamachowym całej gospodarki. Trudno sobie dziś wyobrazić
jakąkolwiek sprzedaż bez oferty internetowej i to jeden z tych
trendów, które się będą jedynie pogłębiać, bo tego właśnie
oczekuje konsument. Trafienie w konsumenckie gusta, czy
przewidywanie ich to niezmiennie największe wyzwanie w
świecie e-commerce, zwłaszcza, gdy kupujący coraz częściej od
internetu zaczynają szukanie najlepszych dla siebie ofert.
Innowacje i odpowiednie liderowanie tym procesom zyskują tu
kluczowe znaczenie, nie tylko w duchu odpowiedzialności za
klienta, ale też całe nasze otoczenie

liczby edycji 2021
media zasięg

AVE
Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs
& Sustainability Allegro

Dla każdej z firm, które znalazły się w gronie
nominowanych do e-Commerce Polska Awards 2021, także
dla serwisu Przelewy24, fakt ten jest dużym wyróżnieniem.
To jeden z najważniejszych konkursów w branży. Ostatnie
miesiące były w e-commerce bardzo intensywne, ze
względu na wzrost liczby klientów i transakcji Aby jeszcze
lepiej odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku,
firmy działające w branży internetowej sprzedaży
wprowadziły wiele innowacyjnych rozwiązań. Rekordowa
liczba zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu e-Commerce
Polska Awards najlepiej świadczy o tym, jak przełomowy
był ten rok

Jacek Kinecki, CCO Przelewy24

2 600 000
857 000 PLN
130 000
105 000

Okres pandemii pokazuje jak ważną częścią
gospodarki jest e-commerce, ale jest to także
moment sprawdzianu z transformacji cyfrowej:
nadążaniem za oczekiwaniami klientów,
elastycznego działania, zapewnienia wygody i
bezpieczeństwa zakupów. 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

Patrząc perspektywą dynamiki wprowadzanych
zmian i nowych rozwiązań prezentowanych w
zgłoszeniach konkursowych, tegoroczna, 9 już
edycja konkursu e-Commerce Polska awards to
szczególnie budująca i nastrajająca pozytywnie
edycja. Budujące jest przede wszystkim to jak
kreatywnie i z wykorzystaniem
nieszablonowego podejścia do czarnego
łabędzia w postaci pandemii coronawirusa,
poradziła sobie branża e-commerce.

Jakub Czerwiński, VP CEE Adyen
Tomasz Sąsiadek, Co-Managing Director
Bluerank, VTEX Partner
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jury 2021

jury oceniaiające e-usługi

jury oceniaiające e-finanse
jakub jasiński, e-commerce & omnichannel DIRECTOR, ccc.eu
Wojciech tomaszewski, Chief marketing & e-commerce officer, answear.com
wojciech milewski, head of e-commerce, Lidl
Wojciech zięba, e-commerce & omnichannel, DIRECTOR, Decathlon
piotr nosal, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu TIM SA
Mikołaj Wezdecki, Dyrektor e-commerce, eobuwie.pl
daniel zalewski, ceo , visciolafashion.com

GRZEGORZ KUCABA, e-COMMerce sales director,
first data polska

www

Paweł oleszczuk, advisory manager, pwc
TOMASZ PLATA, CMO & Co-founder, AUTENTI
sławomir cieśliński
marta mikliszańska, head of public affairs & sustainability, allegro

jury oceniaiające podmioty e-commerce

jakub czerwiński, vp, adyen
Aleksander cierniewski, ceo, semcore
jacek kinecki, cco, przelewy24
paweł wyborski, ceo, quarticon
joanna pieńkowska-olczak, ceo, payu
Rafał zakrzewski, ceo, digitree group
tomasz sąsiadek, co-managing director bluerank, vtex partner
borys skraba, ceo, Strix
justyna skorupska, omnichannel ekspert
grzegorz miłkowski, ceo, contenthouse
kamil wiszowaty, ceo , Group one media
Marta Zagożdżon, PR & Communication Director, Contrust communication
MACIEJ OSSOWSKI, DIRECTOR OF, GETRESPONSE MAX
PAWEŁ WOJCIECHOWSKI, INTEGRATED COMMERCE DIRECTOR, PUBLICIS GROUP
ADAM MIZIOŁEK, COUNTRY MANGER, TWISTO
KATARZYNA CZUCHAJ-ŁAGÓD, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA, MOBILE INSTITUTE
CEZARY KOŻON, były CEO , FAST WHITE CAT
PRZEMYSŁAW HANICKI, CEO, APPCHANCE GROUP
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LAUREACI

best in

Podmioty e-commerce
best on mobile

breaking the doubts

best START IN E-COMMERCE

best e-Commerce retailer

best campaign

best in csr

think out of the box

design & usability
podmioty małe

best in omnichannel

best in crossborder

best in e-commerce b2b

podmioty średnie i duże

podmioty małe

podmioty średnie i duże

best ADAPTATION TO NEW DIGITAL REALITY
podmioty małe

podmioty średnie i duże

&

&

e-usługi
best marketing tool

best logistic tool

best tool for e-commerce

best technology

best AUTOMATIZATION TOOL

e-płatności
best e-banking implementation
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best online insurer

best e-payment solution
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Mottem trzeciej edycji konkursu Dyrektor e-Commerce Roku
będą dwa słowa: change & competition.
Otwieramy konkurs dla wszystkich dyrektorów e-commerce
oraz ich zespołów. Wystarczy jedynie w marcu 2022 roku
wypełnić formularz zgłoszeniowy. Bezpłatnie.
Misją tej inicjatywy jest docenianie liderów oraz ich zespołów,
poszukiwanie nowych twarzy, ale i stworzenie przestrzeni do
wymiany doświadczeń i stawiania sobie wyzwań.

liczby edycji 2021

Statuetka zdobyta w tym konkursie to nie tylko duma
indywidualna czy zespołowa - to realne i efektywne narzędzie
dla całej marki, np. w kontekście employer brandingu.
Działa? Wystarczy zapytać się najlepszego zespołu
e-commerce 2021.

media zasięg

~ 1 000 000

AVE

245 000 PLN

Paulina Wojczyńska, Project Director e-Izby

12o 000
Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku zyskuje coraz
większą renomę. Bardzo się cieszę, że w trudnym
okresie pandemii udało się zorganizować kolejną
edycję. Tegoroczna odsłona udowodniła, że polski ecommerce jest w dobrej kondycji. Nasza branża nie
tylko szybko i skutecznie zaadaptowała się do nowej
rzeczywistości biznesowej, ale i wypracowała wiele
rozwiązań, które zaprocentują w przyszłości. Mam
też osobisty powód do dumy - nagroda Grand Prix
to ukoronowanie moich dotychczasowych osiągnięć
zawodowych. Jestem w dobrym miejscu mojej
kariery, mam zaangażowany zespół - idziemy po
więcej!

GRAND PRIX

420 000

Mikołaj Wezdecki, Dyrektor e-commerce i
Członek Zarządu eobuwie.pl
LAUREAT GRAND PRIX 2021

W branży e-commerce liczą się
umiejętność pracy w ciągle zmieniającym
się środowisku, poszukiwanie nowych
rozwiązań oraz działanie wyprzedzające
oczekiwania klientów. Osoby wyróżnione
w konkursie Dyrektor e-Commerce Roku
mają te cechy i inspirują innych do
stawiania sobie coraz bardziej ambitnych
celów

liderzy
zmiany
Chciałbym pogratulować wszystkim laureatom i
nominowanym konkursu Dyrektor e-Commerce
Roku 2021. Jest nam niezmiernie miło móc
wesprzeć jako Partner organizację konkursu.
Istotą jest dla nas nagrodzenie liderów za ich
rzetelną, pomysłową oraz efektywną pracę.
Ludzi, którzy odpowiadają na potrzeby swoich
klientów, kreują nowe rozwiązania i warunki
rynkowe, w których uczestniczymy oraz
wspieramy je wspólnie z nimi. Z pewnością
następne edycje będą ciekawym
podsumowaniem każdego roku w branży
ecommerce

Łukasz Woźnica, Business Development
Directore, Apifonica

Jacek Kinecki, CCO Przelewy24

Kolejna edycja Konkursu Dyrektor e-Commerce Roku
to dowód, iż e-commerce w Polsce rozwija się bardzo
dynamicznie i będzie wyłącznie przyśpieszać. Ten
rozwój to jednak nie wynik dotyku magicznej różdżki
czy może szczęśliwego trafu. To najczęściej wynik
przemyślanej i sumiennie wdrażanej strategii, za którą
stoją ludzie z krwi i kości, liderzy, prawdziwi eksperci
handlu elektronicznego. Statystyczny konsument,
zadowolony z kolejnych zakupów, nie ma absolutnie
bladego pojęcia, że jego udana transakcja to właśnie
efekt wysiłku wielu osób. To właśnie tym ludziom,
e-commersowym przodownikom, a dokładnie
najlepszym z Nich przyznajemy nagrody i wyróżnienia.

Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director
Bluerank, VTEX Partner
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O KONKURSACH I WYDARZENIACH
Pandemia przyniosła znaczące przyspieszenie rozwoju branży ecommerce. Firmy musiały wykazać się nie tylko ogromną
kreatywnością, ale i gotowością na dynamicznie zachodzące
zmiany.
Efekty mogliśmy podziwiać w ostatnich miesiącach i podczas
tegorocznej edycji konkursu e-Commerce Polska awards, która
podsumowuje najlepsze praktyki i zmieniające branżę strategie.
Wiele firm wprowadziło bardzo ciekawe rozwiązania, a przede
wszystkim wiele firm rozpoczęło działania cross-bordingowe – tym
bardziej cieszymy się z nagrody przyznanej Modivo właśnie w
kategorii Corss-Border.
Przyglądając się laureatom tegorocznej edycji konkursu możemy
być spokojni o e-commerce. Mamy na rynku znakomitych
ekspertów, dlatego z tym większą ciekawością czekam na kolejne
projekty i odsłony konkursu.

Szymon Bujalski, Członek Rady
Nadzorczej eobuwie S.A.

E-commerce jest naszą siłą napędową.
Stawiamy na jego nieustanny rozwój –
zarówno w kontekście oferty, jak i
wykorzystywanych na co dzień narzędzi.
Szukamy innowacyjnych,
nieszablonowych rozwiązań, które
zapewnią szybkość i komfort zakupów.
Takie podejście przynosi swoje efekty ufają nam klienci oraz docenia rynek.
Udział internetowej sprzedaży w
przychodach Grupy CCC nieprzerwalnie
rośnie od kilku kwartałów i dziś oscyluje
na poziomie 45%.

E-Commerce Polska Awards to dla nas
bardzo ważne wydarzenie, do którego
co rok się przygotowujemy. Szczególnie
ponieważ Decathlon Polska czwarty rok
z rzędu wygrywa nagrodę Best in
Omnichannel. Jest to dla nas ogromne
wyróżnienie ale również wielki
motywator do dalszej pracy. Cieszy nas,
że nasza praca nad nowymi
rozwiązaniami i technologią jest
widoczna na zewnątrz i spotyka się z tak
pozytywnym odbiorem naszych
klientów. Mamy nadzieję, że każdego
roku będziemy w stanie pozytywnie
zaskakiwać branże e-commerce w
Polsce.

Wojciech Zięba, Chief Digital Officer,
Decathlon

W konkursie e-Commerce Polska awards
startujemy z nieukrywaną przyjemnością od
początku istnienia tego wydarzenia. W tym
roku mieliśmy zaszczyt otrzymania nagrody
w kategorii „Best campaign – najlepsza
kampania reklamowa”. Jako osobie
odpowiadającej m.in. za marketing marki
nagroda ta jest niezwykle bliska. Jury
doceniło wielki projekt łączący świat mody i
filmu - bardzo owocną współpracę marek
answearLab, marki własnej Answear.com,
oraz Canal+, w ramach której powstała
limitowana kolekcja inspirowana serialem
„KRÓL”, który z kolei powstał na podstawie
bestsellerowej powieści Szczepana
Twardocha. Jesteśmy zarówno dumni jak i
wdzięczni jurorom za ten wybór.

Jakub Jasiński, e-Commerce & Omnichannel
Director, CCC.eu

To pierwsza i zapewne nie ostatnia nominacja dla zespołu
Euroterm24. Jesteśmy dumni z niezwykle dynamicznego
rozwoju całej organizacji na przestrzeni ostatnich lat. Możemy
być przykładem udanej transformacji digitalowej całego
przedsiębiorstwa. Firmy funkcjonujące w ramach szeroko
pojętego B2B coraz szybciej wdrażają rozwiązania i
funkcjonalności, które znamy dziś głównie z segmentu B2C. W
końcu dzisiejszy Klient także w ramach B2B oczekuje dokładnie
tych samych rozwiązań, które zdążył poznać podczas
wcześniejszych zakupów internetowych jako konsument.
Platforma Euroterm24 oferuje na tym polu bardzo wiele: łatwy,
intuicyjny proces zakupowy, szybką realizację zamówień w
czasie poniżej 24h, metody płatności wygodne dla
przedsiębiorców czy szeroką dostępność kilkudziesięciu tysięcy
artykułów na platformie internetowej i w 26 oddziałach na
terenie całego kraju. Znalezienie się w gronie nominowanych, w
kategorii e-commerce B2B to tylko przystanek na naszej drodze
do stworzenia najlepszego miejsca wyboru techniki grzewczej i
sanitarnej dla ZAWODOWCÓW!

Łukasz Siemiński, Dyrektor E-commerce, Euroterm24.pl

Wojciech Tomaszewski, Członek Zarządu,
ANSWEAR.COM
Członkostwo w e-Izbie, a zwłaszcza możliwość
spotkania się w gronie praktyków i ekspertów
branży e-commerce, to dla mnie i naszej
agencji ogromna wartość. To możliwość
wymiany doświadczeń z ludźmi, którzy budują
polski e-commerce. Jako agencja digital
marketingowa wspierająca sklepy
internetowe w budowaniu ich biznesu
poprzez Data Driven Marketing, odczuwamy
głęboką potrzebę uczestnictwa w
inicjatywach, które budują standardy w tym
obszarze. Zdecydowanie warto być w tym
prestiżowym gronie i razem tworzyć jeszcze
lepszy rynek e-commerce!"

Marcin Kubik, Head of Client Service,
Whites
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Przez ostatnie 2 lata zrobiliśmy ogromny postęp,
dzięki któremu nasz e-commerce rozwija się w
rekordowym tempie. Wykorzystujemy nie tylko
zmiany zachodzące w handlu, ale dzięki solidnym
podstawom możemy szybko wdrażać innowacje i
w pewien sposób kształtować rynek, a przede
wszystkim zachęcać Klientów do zakupów online.
Niewiele organizacji jest tak otwarta na nowości,
inwestycje w technologie. To przyjemność
współpracować z tak ambitnym i kreatywnym
zespołem.

Bardzo się cieszymy, że nasz pierwszy udział w konkursie
e-Commerce Polska Awards 2021 zaowocował zdobyciem 5
nominacji z naszymi klientami: TATUUM, R-GOL i blue shadow, a w
efekcie wyróżnienia z marką TATUUM w kategorii Best e-commerce
retailer. To dla nas duży powód do dumy i potwierdzenie, że to, co
wspólnie tworzymy i ciągle udoskonalamy z naszymi partnerami
biznesowymi, czyli stabilne, wydajne i bezpieczne e-sklepy, zasługuje
na uznanie. Zarówno wyróżnienie, jak i nominacje są dla nas
motywacją do tego, by jeszcze lepiej spełniać potrzeby świadomych
swoich potrzeb biznesowych dużych e-commerce oraz zapewniać im
ponadprzeciętną jakość obsługi, by mogły skutecznie poszerzać swój
obszar działania i rozwijać biznes w zakresie stabilnego i wydajnego
oprogramowania oraz skutecznych działań promocyjnych online, nie
tylko na naszym rodzimym rynku, ale też za granicą.

Jakub Jasiński, e-Commerce &
Omnichannel Director, CCC.eu
Nagroda w Konkursie Dyrektor
e-Commerce Roku 2021 była dla mnie
bardzo miłym wyróżnieniem i
jednocześnie symbolicznym
podsumowaniem 10 lat mojej pracy w
branży e-commerce. Za sukcesami,
którymi mogłem się pochwalić w
ramach Health Labs Care stoi
rewelacyjny zespół, z którym mam
przyjemność na co dzień pracować.
Bez nich nie udało by się osiągnąć tak
wiele w tak krótkim czasie.

Maciej Kasperek, CEO Media4U

Maciej Bojczewski, COO, Health Labs Care
Z ogromną przyjemnością w imieniu
producenta Sparck Technologies z Holandii
odebrałem nagrodę główną za System
Automatycznego Pakowania CVP Everest.
Nasza automatyka pakowania zdobyła już
szereg nagród i wyróżnień zarówno w USA
jak i Europie Zachodniej. Jednakże osobiście
najbardziej cenię nagrodę e-commerce
Polska Awards, ponieważ o wyborze laureata
decydują niezależni praktycy i najlepsi
fachowcy z branży e-commerce w Polsce.

Gala e-COMMERCE POLSKA awards 2021
była wyjątkowym wydarzeniem pod
wieloma względami. Dała nam możliwość
do osobistej wymiany doświadczeń,
pomysłów i wniosków ale przede wszystkim
docenienia sukcesów rodzimych marek oraz
ludzi którzy za nimi stoją. Bardzo się cieszę,
że jako Vecton możemy być częścią tej
społeczności.

Dawid Szymula, Sales Director, Vecton

To dla nas ogromny zaszczyt i bardzo miła
niespodzianka. Od samego początku prac nad sklepem
towarzyszyła nam dobra energia i miałyśmy naprawdę
dużo zabawy przy tworzeniu marki czy budowaniu
komunikacji. W tych dziwnych czasach chciałyśmy
stworzyć coś nieco z przymrużeniem oka, coś co sprawi,
że klienci w trakcie zakupów uśmiechną się i choć na
chwilę oderwą od smutnej rzeczywistości. Bardzo się
cieszymy, że nasz sklep i nasze starania zostały
docenione przez jury, w którego skład wchodziły
największe postaci polskiej branży e-commerce.

Robert Kostera, Dyrektor ds. Projektu CVP, E.Pack

Nominacja w konkursach i udział w gali
był zarówno dla naszej firmy, jak i dla
mnie osobiście wielkim nobilitacją.
Konkurs e-Commerce Polska awards
2021 oraz Dyrektor e-Commerce Roku
jest świetnym podsumowaniem roku,
gdzie w jednym miejscu podsumowana
jest praca najlepszych sklepów
internetowych z naszego kraju.

Dorota Bachman i Milena Jażdżewska,
właścicielki sklepu TuZwierzaki.pl

Wojciech Radziwon, Marketing & e-Commerce
Director, R-GOL.com
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Trzecia edycja konkursu Performance
Marketing Diamonds CEE odniosła ogromny
sukces. Teraz
możemy z pewnością mówić, iż konkurs jest
widoczny na rynku oraz ma duży potencjał
rozwojowy.

REKORDowa
edycja

Bardzo ważnym aspektem jest międzynarodowość konkursu,
ponieważ zgłoszenia dotyczyły nie tylko
rynku polskiego, ale też regionów z CEE. Lista zwycięzców
została promowania także przez Ecommerce Europe, co
zwiększa szanse na nawiązanie międzynarodowej
współpracy.
Zachęcam już teraz do przygotowywania zgłoszeń do
czwartej edycji konkursu, która rozpocznie się
już 19 stycznia 2022 roku.

liczby edycji 2021
media zasięg

AVE

850 000
~ 100 000 PLN
110 000
48 000

start
01.2022

Anastasiya Buryanova
Manager Projektów, e-Izba

Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona
partnerów Performance Marketing
Diamonds, ważnej inicjatywy pokazania
najlepszych rozwiązań, osób i firm,
które w trudnym okresie 2020 roku
wykazały się nowymi pomysłami,
realizacjami i ideami w komunikacji z
rynkiem. Działając na wielu
europejskich rynkach, w specjalizacji
komunikacji z klientem, jest to dla nas
bardzo ważne, aby wesprzeć najlepsze
działania i pokazać je na rynkach
międzynarodowych.

partner KONKURSU

audytor

film z gali

oferta partnerska
Łukasz Woźnica, Business Development
Directore, Apifonica

49

WYDARZENIA I NETWORKING
JURY 2021

Magdalena Grablewska
Marketing Manager,
PRZELEWY24

Tim Lomborg
Managing Director
Eastern Europe, AWIN

Tomasz Osman
Vice President,
SAVICKI

Michał Pachnik
Head of Ecommerce
Campaigns & Mobile app,
CCC

Łukasz Woźnica
Business Development
Director, APIFONICA

PAULINA WOJCZYŃSKA,
Project Director, CHAMBER
OF DIGITAL ECONOMY

Wojciech KozŁowski
Marketing Director,
DECATHLON

Wojciech Tomaszewski
Chief Marketing & Ecommerce Officer,
ANSWEAR.COM

Artur Malinowski
Digital Marketing Division
Director, EMPIK

WOJCIECH WŁODARCZYK,
Head of Programmatic &
Display, eobuwie.pl

Łukasz Szymula
Country Manager
CEE & Poland
TRADEDOUBLER

WWW
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LAUREACI 2021
REGULARNE
THE MOST EFFECTIVE PAID
SOCIAL MEDIA CAMPAIGN

THE MOST EFFECTIVE
SEM CAMPAIGN

THE MOST EFFECTIVE
AFFILIATE PROGRAM

&
THE MOST EFFECTIVE SALES
CAMPAIGN

THE MOST EFFECTIVE
VIDEO CAMPAIGN

THE MOST EFFECTIVE LEAD
GENERATION CAMPAIGN

&

THE MOST EFFECTIVE USE OF
INFLUENCER MARKETING IN
PERFORMANCE

PERFORMANCE
CREATIVITY IN CRISIS

THE INTEGRATED CAMPAIGN
OF THE YEAR

&

GŁÓWNE
PERFORMANCE/AFFILIATE AGENCY
OF THE YEAR

PERFORMANCE TECHNOLOGY
OF THE YEAR

GRAND PRIX
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Performance Marketing Diamonds CEE to konkurs, w
którym eksperci e-commerce wybierają i nagradzają
najlepsze kampanie digital nastawione na rezultaty.
Diamentowa kampania w kategorii oznacza idealną
mieszaninę ludzkiej pracy, osiągniętych wyników,
wykorzystanej technologii oraz koncepcji kreatywnej.
Dlatego szczególnym wyróżnieniem w 2021 jest dla
mnie zdobycie przez Bluerank po raz drugi z rzędu
GRAND PRIX Jury oraz nagród w kategoriach: The Most
Effective Sales Campaign oraz Performance Creativity in
Crisis. Jestem dumny, że nasze projekty dla Orange i
Mitsubishi Motors Polska zostały uznane za najlepsze
spośród 50 zgłoszeń. Raz jeszcze chciałbym
pogratulować zespołowi Bluerank za atmosferę i
zadowolonych klientów, przełomowe pomysły,
najwyższą jakość realizacji kampanii i powalające wyniki.

W ostatniej edycji konkursu Performance Marketing
Diamonds nasza firma wygrała w kategorii
„Performance/Affiliate Agency Of The Year” i „The Most
Effective Use of Influencer Marketing in Performance”
co wspierało nas w budowaniu naszej pozycji rynkowej.
Udział w tym konkursie przyniósł naszemu zespołowi
dużo satysfakcji i dumy. Konkurs PMD z roku na rok
staje się coraz większym i coraz bardziej prestiżowym
konkursem, a jego szczególna formuła nagradza
najbardziej efektywne działania w digitalu. To konkurs
przeznaczony dla wszystkich tych projektów, w których
prowadzona jest rzetelna analiza wyników działań, a
nagrodzone projekty to te, które mogą się pochwalić
świetnymi wynikami efektywnościowymi.

Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director, Bluerank

Łukasz Szymula, Country Manager CEE & Poland,
Tradedoubler

Naszym celem, jako sieci afiliacyjnej działającej przy
domu mediowym, jest realizacja strategii holistycznego
podejścia do biznesu klienta. Salestube oraz Value
Media tworzy zgrany zespół i to właśnie dzięki
współpracy oraz wspólnej odpowiedzialności za cele
udaje nam się osiągać zamierzone rezultaty. Jest nam
niezmiernie miło, że nasze rozwiązania zostały
docenione i zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii
THE MOST EFFECTIVE AFFILIATE PROGRAM. Samo
uczestnictwo w konkursie napędza nas do rozwoju i
tworzenia innych, niestandardowych rozwiązań dla
naszych klientów. Na uznanie zasługuje również
wzorowa organizacja wydarzenia w tak trudnym czasie,
a wyśmienita atmosfera na spotkaniu sprzyjała dzieleniu
się doświadczeniem z innymi uczestnikami.

Przemysław Cieślik
Affiliate Manager
Salestube

Stanisław Jaworowicz
Communication Manager
Value Media

Gala Performance Marketing Diamonds, w której mieliśmy
przyjemność uczestniczyć, to niezwykłe wydarzenie skupiające w
jednym miejscu "śmietankę" branży reklamowej z regionu CEE.
Wielki ukłon w stronę organizatorów za perfekcję w koordynacji
eventu, którego zwieńczeniem był biznesowy networking. Podczas
wymiany wizytówek ze współuczestnikami, mieliśmy również
możliwość skosztowania aromatycznej, świeżo mielonej kawy czy
wzniesienia toastu lampką dobrego wina. Cały event odbywał się w
profesjonalnym obiekcie zapewniającym nam wiele atrakcji, takich jak
bilard, ping-pong czy integrację na tarasie widokowym.
Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Do zobaczenia podczas
kolejnej edycji! :)

W Cube Group tworzymy i realizujemy kompleksowe strategie
marketingowe ze szczególnym nastawieniem na performance. W naszym
portfolio mamy między innymi sieć afiliacyjną NetSales Media, której Zespół
stworzył Smart Attribution, autorską technologię do inteligentnej atrybucji
na całej ścieżce zakupowej. Nagroda w kategorii „Performance technology
of the year” w konkursie Performance Marketing Diamonds CEE 2021 jest
dla nas dowodem na to, że warto inwestować w nowe rozwiązania, a
koncepcja, którą zrealizowaliśmy, odpowiada na oczekiwania rynku. Dziś
podstawą do skutecznych działań są dane. Smart Attribution analizuje je na
bieżąco i nie tylko pomaga podejmować lepsze decyzje marketingowe, ale
część z nich realizuje automatycznie. Dzięki temu marketerzy mają większą
kontrolę nad wydatkami mediowymi i kosztem pozyskania każdej
sprzedaży. Bardzo mnie cieszy, że wiele miesięcy pracy i zaangażowania
Zespołu zostało docenione przez grono specjalistów zasiadających w Jury
Performance Marketing Diamonds CEE 2021, konkursu, który otwiera
szanse na pokazanie sukcesów polskich firm na rynkach
międzynarodowych."

SEOgroup Interactive SA
Andrzej Cudny, Prezes Zarządu Cube Group S.A.
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ARTYKUŁ
Feed Management. Nowy trend
w marketingu online
Coraz więcej technologii w reklamie

Z roku na rok, marketing internetowy staje się coraz bardziej rozbudowany, a rynek oferuje niemal nieograniczony dostęp do platform
reklamowych, porównywarek i innych narzędzi. Dodatkowo, ich funkcjonalności, często są rozwijane lub rozszerzane o kolejne opcje.
Duża część działań wymaga wiedzy technicznej, a tym samym wsparcia IT, co przekłada się na koszty finansowe i czasowe. W związku z
tym, coraz trudniejsza jest samodzielna i skuteczna kontrola swoich działań reklamowych.
W obliczu tego problemu, wiele firm tworzy własne rozwiązania technologiczne, których celem jest wsparcie marketerów w różnych
obszarach ich pracy. Na rynku istnieje już wiele narzędzi, które pomagają specjalistom w analizie prowadzonych kampanii, automatyzacji
ich prowadzenia czy też optymalizacji. Takie narzędzia powstały również dla feedów produktowych, które są bardzo istotnym elementem
prowadzonych w Internecie kampanii sprzedażowych, a zarazem dość skomplikowanym technicznie.

Feedy odpowiadają za nawet 67% budżetów w e-commerce

Czym są feedy produktowe? To pliki, które zawierają dane na temat produktów sprzedawanych w twoim sklepie internetowym. Każdy z
nich musi być przygotowany zgodnie ze specyfikacją wybranej platformy reklamowej (np. FB Ads czy Ceneo). Innymi słowy – pliki muszą
zawierać odpowiednie atrybuty i przypisane do nich wartości.
Oprócz standardowych feedów, związanych ze sprzedażą produktów z e-commerce, wiele systemów reklamowych oferuje również
możliwość wykorzystania niestandardowych plików w kampaniach. Dzięki nim, możesz w łatwy sposób promować różnego rodzaju usługi
i towary, takie jak hotele, nieruchomości czy oferty pracy.
Wynik naszych wewnętrznych analiz wskazuje, że ponad 2/3 budżetów reklamowych przechodzi przez kampanie reklamowe, realizowane
w oparciu o różnego rodzaju feedy. Jednak samodzielne przygotowanie dobrego i skutecznego pliku nie jest łatwe! Feedy mogą mieć
nawet około 80 atrybutów i znacznie różnić się budową. Co można zrobić w takim razie?

Feed management - oszczędność kosztów i nowe możliwości

Temat feedów produktowych jest dość złożony. Prowadząc działania sprzedażowe w oparciu o feedy na kilku platformach, to warto
zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzie do zarządzania nimi, jak nasze autorskie rozwiązanie – Feeds.automated. Korzystając z takiego
rozwiązania, przede wszystkim oszczędza się czas i pieniądze, ale też można poszerzyć wiedzę, dzięki sekcji “pomoc”, zawierającej
różnego rodzaju porady - zarówno techniczne, jak i sprzedażowe.
Z pomocą wspomnianego rozwiązania, można również w łatwy sposób monitorować poprawność działania swoich feedów oraz je
optymalizować. Nasz system jest prosty i efektywny w działaniu. Wystarczy zamieścić plik źródłowy, a następnie wybrać platformę
reklamową i rodzaj działań w oparciu o plik produktowy, w celu odpowiedniego zmapowania danych źródłowych z szablonem.
W razie potrzeby można też skorzystać z zaawansowanych opcji, których celem jest podmiana lub dodanie danych w feedzie,
odfiltrowanie konkretnych produktów, czy też odpowiednie otagowanie linków pod kątem zbierania danych w Google Analytics. Ponadto,
łącząc narzędzie np. z GA lub systemem transakcyjnym, można w łatwy sposób dodać nawet pięć etykiet niestandardowych, które
pozwolą promować wybrane produkty, w tym nowości, bestsellery czy produkty z najwyższą marżą. Po zakończeniu konfiguracji
otrzymuje się link do gotowego, zmodyfikowanego feeda, który wystarczy wrzucić do wybranego systemu reklamowego.

Profesjonalne
zarządzanie plikami
produktowymi
Jeżeli czujesz, że potrzebujesz
wsparcia w postaci takiego
narzędzia, to mamy dla ciebie
świetną wiadomość! Dla czytelników
magazynu eIzby, oferujemy
miesięczny dostęp testowy do
Feeds.automated, wsparcie w
konfiguracji feeda i do dwóch godzin
konsultacji w zakresie jego
optymalizacji ZA DARMO! Szczegóły
znajdziesz na naszej grafice.
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wydarzenia i networking
e-Izba fridays
poranna kawa z e-commerce
e-Izba fridays, odc.1
"Performance Marketing: pandemia a efektywność"
(w ramach tygodnia tematycznego)

e-Izba fridays, odc.2
"B2B e-commerce: przyszłość czy teraźniejszość
"oto jest pytanie"!

NAGRANIE

5 e-izba
fridays

NAGRANIE

e-Izba fridays, odc.3

e-Izba fridays, odc.4

"Premiera raportu Omni-commerce. Kupuję
wygodnie 2021"

"Cross-border e-commerce w czasach
niepewności" - Partner: VTEX

NAGRANIE
e-Izba fridays, odc.5
"10 Tips&Tricks for a successful Black Friday" Partner VTEX

NAGRANIE

634
uczestników

20
prelegentów

NAGRANIE

prelegenci

Aleksander Cierniewski, CEO Semcore
Grzegorz Miłkowski, Managing Director
ContentHouse
Zbigniew Nowicki, Co-managing Director Bluerank
Aleksandra Ślaska, Country Online Development
Manager, HP Inc.
Maciej Nałęcz, Analityk Sektorowy, Santander
Bank Polska
Piotr Nosal, Członek Zarządu, TIM SA
Sebastian Błaszkiewicz, Dyrektor Sprzedaży, Unity
Group
Jacek Kinecki, CCO Przelewy 24
Jakub Czerwiński, VP CEE Adyen
Jarosław Stefański, CEO mElements
Anna Konopa, CEO Setup.pl
Olga Pijanowska, Sales manager MakesYouLocal
Cristi Movila, Growth Leader for Eastern Europe,
VTEX

moderatorzy
Łukasz Szymula, Country Manager CEE&Poland Tradedoubler
Justyna Skorupska, Szefowa grupy merytorycznej B2B e-commerce
Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca, Mobile Institute
Paweł Oksanowicz, Szef Grupy Merytorycznej CSR
Paweł Oleszczuk, Szef Grupy Merytorycznej B2B e-commerce, Manager w PwC
Advisory
Piotr Truszkowski, Head of B2B, Allegro

55

wydarzenia i networking
2 e-izba digital
talks

Luźne rozmowy o digitalu w... digitalu
e -Izba Digital Talks„Dobre praktyki CSR w e-Commerce"
Tematyka poruszana podczas e-Izba Digital Talks to:
- Czy sustainable e-commerce/zrównoważony e-commerce doczekał się definicji?
- Jak firmy e-gospodarki podchodzą do zrównoważenia wpływu na otoczenie?
- W jakim stopniu Europejski Zielony Ład obejmuje e-commerce?
- Jak zielony e-commerce postrzega siebie i jest postrzegany przez klientów?
- Jakie zielone rozwiązania biznes proponuje klientom (case studies z Poradnika).
Udział wzięli:
Magdalena Andrejczuk, CSR expert, Allegro
Magdalena Golonka, radca prawny, Kancelaria Chabasiewicz & Kowalska
Damian Krzympiec, członek zarządu, dyrektor ds. logistyki. 3LP, Grupa TIM
Paweł Oleszczuk, Manager w PwC Advisory
e -Izba Digital Talks -Premiera Raportu "Co (u)gryzie e-commerce"
Raport "Co (u)gryzie e-commerce" bierze pod lupę m.in. temat:
wymagań konsumentów wobec e-commerce - przed i w wyniku COVID-19
problemów, z którymi borykają się e-sklepy
porzuconych koszyków
niebezpiecznych zjawisk w e-handlu
Udział wzięli:
Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute.
Jakub Czerwiński, VP CEE Adyen,
Adam Tomczak, CEO x-press Couriers (obecnie Allegro)
Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director Bluerank

e -Izba Round Table „Zrównoważony e-commerce”

zobacz nagranie

zobacz nagranie

3 e-izba round
table

Tematyka poruszana podczas Round Table to:
- Jak równoważyć wpływ e-commerce na środowisko naturalne?
- Jak rozwiązać problem ostatniej mili w e-commerce oraz śladu węglowego?
- W jaki sposób ograniczyć liczbę zwrotów?
- Jak na zaawansowanie ekologiczne e-commerce wpłynie rozwój e-platform, na których można pozbywać się niepotrzebnych
rzeczy?
- Jak budować sojusze biznesowe na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wpływać na zachowania konsumenckie oraz
pracowników e-commerce.
Udział wzięli:
Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA
Leonard Kubanek, Director Project Management, Członek Zarządu Prologis w Polsce
Damian Zapłata, ówczesny CCO, Członek Zarządu Allegro

zobacz nagranie

zobacz nagranie
Goście panelu

zobacz nagranie
e -Izba Round Table „Nowy Cyfrowy Ład".

Podczas spotkania zostały omówione kwestie z zakresu:
Handel online z państw spoza UE, a zwłaszcza z Azji
Problemy związane z tzw. gatekeeperami
Dyrektywa Omnibus i wynikające z niej wyzwania dla e-handlu
Gośćmi spotkania byli:
Patrycja Staniszewska, Prezes e-Izby
Szymon Bujalski, Członek Rady Nadzorczej eobuwie.pl
Marta Kasztelan, Doradca Podatkowy, Koordynatorka tematu E-Podatki w
Grupie Legislacyjnej e-Izby, Kancelaria Sowiński i Partnerzy
Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability Allegro
Rozmowę poprowadził Witold Chomiczewski, Radca Prawny z kancelarii Lubasz i
Wspólnicy.

e -Izba Round Table ,,Taki sam start - równe ramy prawne i
konkurencyjne dla azjatyckich i polskich e-przedsiębiorców –
okiem ekspertów. Konkretne rozwiązania’’

Tematyka poruszana podczas Round Table to:
braku ochrony konsumentów przy nabyciu towarów na odległość spoza UE,
braku skutecznych mechanizmów poboru VAT i cła od sprzedaży towarów przez
Internet z państw azjatyckich,
konsekwencji braku równych ram prawnych i biznesowych dla polskich i azjatyckich
e-przedsiębiorców,
nowych zasad opodatkowania VAT z importowanych towarów w kanale online
(implementacja Pakietu VAT e-commerce 2021),
rozliczania i poboru VAT przez operatorów pocztowych i kurierów.
W dyskusji udział wzięli:
Prowadząca - Marta Kasztelan Koordynatorka e-Izby ds. e-podatków, doradca
podatkowy kancelaria Sowiński i Partnerzy
Bartłomiej Kołodziej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i
Usług w Ministerstwie Finansów.
Łukasz Sarek - Analityk ds. gospodarki Chin z Ośrodka Badań Azji
Marcin Półchłopek - Merchant Management Director Allegro
Grzegorz Kozłowski- Dyrektor Departamentu Ceł KAS
Adrian Witkowski - PayU
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wydarzenia i networking
FGC "Płatności w e-commerce - przyszłość po
pandemii" 22.06

LICZBA UCZESTNIKÓW

660

Świat nowoczesnych metod i technologii płatniczych np. w
Polsce cechował się nieustannym rozwojem, a w okresie
pandemii też stał się sam w sobie obszarem podlegającym
nowym doświadczeniom i adekwatnym do nich
przemianom. Wszystkim tym zagadnieniom była
poświęcona w dniu 22 czerwca 2021r. konferencja eIzby
„Płatności w e-Commerce – przyszłość po pandemii". W jej
trakcie eksperci z firm zrzeszonych w Izbie przedstawili
swoje merytoryczne prezentacje, a podczas panelowych
dyskusji omówili takie kwestie jak np. fenomen płatności
mobilnych, bezpieczeństwo płatności, rozwiązania Buy Now
Pay Later, zastosowanie biometrii w płatnościach, zmiany
podatkowe. Nie ulega wątpliwości, że warto diagnozować i
komentować tego rodzaju już obserwowane procesy, aby
na tej podstawie prognozować ich dalszy przebieg i tym
samym przygotowywać branżę e-Commerce do
nieuchronnego ich wdrażania podczas kolejnego etapu jej
rozwoju.

Sławomir Ciesliński, Medien Service,
KOORDYNATOR KONFERENCJI

BLOK I
NAGRANIE

BLOK II
NAGRANIE

PRELEGENCI

Marcin Chruściel, Dyrektor Zespołu Finanse, Orange Polska
Jakub Czerwiński, VP CEE, Adyen
Jakub Grzechnik, Dyrektor ds. rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa
Marcin Ledworowski, Członek Zarządu ds. biznesu i IT, Bank Pocztowy SA
Adam Kokoszkiewicz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, BLIK
Marcin Szczur, Deputy Head of Sales, BlueMedia
Adrian Kurowski, Country Manager Poland, VISA
Przemysław Krenczyk, VP Business Development, Adyen
Katarzyna Zubrzycka, Dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, Visa

FGC "ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE"
W 2021 roku konferencje Forum
Gospodarki Cyfrowej cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem ze strony
słuchaczy. Ze względu na pandemię
zarówno „Płatności w e-commerce –
przyszłość po pandemii” jak i
„Odpowiedzialny e-commerce” odbyły się
online. Natomiast, pozwoliło to
słuchaczom nie tylko wziąć udział w
wydarzeniach, ale też obejrzeć nagrania z
wystąpień prelegentów. W przyszłym
roku nie zwalniamy tempa i również
będziemy cieszyli Was nowymi tematami,
wystąpieniami oraz prelegentami.

Anastasiya Buryanova,
Menedżer projektów, e-Izba

BLOK I
NAGRANIE

BLOK II
NAGRANIE

BLOK III
NAGRANIE

Adam Miziołek, Country Manager, Twisto Polska
Krystian Kulczycki, Prezes, PayEye
Jan Szajda, CEO, Identt
Marta Kasztelan, Partner, Kancelaria Radców Prawnych Sowiński i Partnerzy
Jacek Kinecki, CCO, Przelewy24
Bartosz Chwiłkowski, Payment Services Expert, Allegro
Tomasz Hadzik, Członek Zarządu, PayPo
Jakub Gierszyński, e-Commerce Director Poland and Czech Republic, Sephora
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PRELEGENCI

podsumowanie fgc
Paweł oksanowicz, lider grupy CSR
Katarzyna Wielgosz-Żerdzicka, Menedżerka do spraw
rozwoju, Mobile Institute
Robert Sroka, Dyrektor ds. ESG, Abris Capital Partners
Maciej Kroenke, Head of Revenue Management CEE, PwC
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Dyrektor Zarządzająca,
SAPERE
prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
Luca Cassetti, Secretary General of Ecommerce Europe
Arkadiusz Kawa, Dyrektor, Łukasiewicz, Instytut Logistyki i
Magazynowania
Magdalena Golonka, Radca Prawny Chabasiewicz, Kowalska i
Partnerzy
Magdalena Andrejczuk, Sustainability & ESG Expert, Allegro.pl
Jakub Czerwiński, VP CEE, Adyen
Katarzyna Szepelak, Doktor nauk prawnych, Aplikant
Radcowski, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy
Alicja Klitenik, Diversity & Inclusion Lead, Devire
Michał Kostrowicki, Menadżer ds. komunikacji korporacyjnej
Magdalena Pytlarz, Kierownik ds. personalnych, TIM S.A.
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e-izba w mediach

sukces

OGROMNY SUKCES e-izby w mediach!
w 2021 roku e-izba była cytowana w mediach ponad 6200 razy!
wierzymy, że tworząc wartościowe treści i analizy stanowimy
ogromne wsparcie dla całego sektora e-commerce i nie tylko!

pojawialiśmy
się w mediachh
średnio 18
razy dziennie

18 razy
dziennie

E-commerce eksplodował! Kwestia edukacji wszystkich
uczestników rynku nabrała szczególnego znaczenia. Tym
samym wzrosło znaczenie e-Izby na cyfrowej mapie Polski,
a współpraca z mediami w zakresie dzielenia się wiedzą,
najlepszymi praktykami i promocja działalności firm
zrzeszonych jeszcze umocniła naszą pozycji. Prowadzone
przez nas badania, realizowane konkursy i działania
legislacyjną są ważnymi inicjatywami, których nagłaśnianie
traktujemy priorytetowo. Jestem dumna, że nasz głos jest
słyszalny i zauważalny przez liderów opinii, a rzetelność
dostarczanych informacji i fachowość naszych ekspertów
są naszymi przewagami i filarami budowania silnej pozycji
e-Izby na polskim i europejskim rynku gospodarki
cyfrowej. Nadajemy ton e-commercowi w tej części Europy
i w 2022 roku zamierzamy to kontynuować z jeszcze
większą skutecznością!

AVE

18 100 000 PLN

zasięg

1,2 MLD

liczba
wzmianek

6 203

prasa
radio
tv

218
34
11
60

"e-Mikołaj " w ChilliZet

zasięg 2019-2021

liczba wzmianek 2019-2021
7500
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Marta Zagożdżon, Rzecznik Prasowy
e-Izby, ConTrust Communication
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oferta partnerska

5158

plany
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e-izba w mediach
publikacje w prasie

e-izba w tv

boom na
e-commerce

W naszej organizacji od lat nie tylko edukujemy sklepy internetowe jak poprawiać swój profesjonalny sklep. Pokazujemy także konsumentom na co zwracać uwagę, dokonując zakupów
przez internet. Po pierwsze , konsument powinien czytać regulamin. Dokonując transakcji na odległość warto sprawdzić opinię o sklepie. Warto sprawdzić , jakie płatności cyfrowe
funkcjonują w danym sklepie i trzeba sprawdzić czy na witrynie sklepu internetowego jest kontakt - tak, by w przypadku trudnych transakcji można było się skontaktować.
Dobrze jak kupujemy coś w Chinach to co wtedy? Coraz częściej zdarzają się takie transakcje - podam konkretny przykład: kupujemy w USA, śledzimy przesyłkę,
okazuje się że idzie z Chin do nas.
To jest tzw. system Drop Shipping. Jest ogólnie profesjonalny sposób dokonywania zakupów. Jednak często Polski konsument kupując w sklepie w sklepie internetowym w Polsce myśli , że
kupuje np. od polskiego producenta. Okazuje się, że sklepy są spięte bezpośrednio z azjatyckimi platformami i wszystkie dane osobowe tego konsumenta trafiają też bezpośrednio do Azji.
Konsument często o tym nie wie. Natomiast zauważamy w naszych badaniach, że polscy konsumenci kupują chętniej w sklepach czy platformach azjatyckich , z powodu tańszej przesyłki.

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
zamieszczamy materiały eksperckie na Blogu o e-commerce znajdującym się na
naszej stronie internetowej

Polski rynek e-commerce stale rośnie, a Izba
Gospodarki Elektronicznej ciągle rozszerza
swoje horyzonty i rozwija branżę cyfrową.
Każdy projekt e-Izby służy interesom firm
związanych z rynkiem gospodarki
elektronicznej w Polsce i dzięki stałej
aktywności w naszych kanałach
komunikacyjnych, możemy edukować i
wspierać e-przedsiębiorców (zwłaszcza małych
i średnich), czego potwierdzeniem jest nasz
ogromny sukces w mediach oraz duży wzrost
zaangażowanej społeczności na wewnętrznych
kanałach komunikacyjnych. Dlatego zachęcam
nasze firmy zrzeszone do promocji swoich
inicjatyw poprzez kanały komunikacji e-Izby.

zapraszamy do tworzenia razem
z nami bloga!
Liudmyla Musiichuk,
Specjalista ds.PR, e-Izba

e-izba na konferencjach
konferencja ws. Przyszłości Europy, w której brał udział Prezydent Francji Emmanuel Macron
Ochrona marki i znaku towarowego w przestrzeni e-commerce
polsko arabskie forum gospodarcze w dubaju
APEK EU Day – focused on Poland
7 edycja Programu Handlu Zagranicznego organizowanego przez BNP Paribas Bank Polska
RETAIL & FMCG CONGRESS 2021
Konfederacja Lewiatan: Biznes – konsumenci – trendy. E-commerce w post pandemicznym świecie.
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plany 2022
Twórzcie z nami e-commerce!

zapraszamy!

nowe projekty!
kontynuacja działań lobbingowych na rzecz branży e-commerce
prestiżowe konkursy
edukacja: MŚP, duże podmioty e-commerce, podmioty retail, WsPółPRACA Z WYŻSZYMI
UCZELNIAMI, także w ramach HR i staży
cross-border e-commerce nadal będzie jednym z kluczowych obszarów
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR w e-commerce
Przygotowaliśmy dla Państwa plany Izby Gospodarki Elektronicznej oraz
ofertę współpracy na kolejny rok. W 2022 roku stawiamy na:
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 oraz rozwijać nowy
projekt Szkoła Gospdarki Cyfrowej Junior!
Grupy Merytoryczne:
nadal będziemy dostosowywać ich działania do potrzeb firm zrzeszonych dzięki
czemu jeszcze lepiej spełnią swoją funkcję. Rozwiniemy działania w obszarze
cross-border, e-commerce B2B oraz CSR.
Wydarzenia:
Będziemy kontynuować cykle spotkań networkingowo-biznesowych: e-Izba
Fridays, e-Izba Digital Talks i wiele innych.
Czekają nas kolejne edycje cenionych w branży konkursów, takich jak: eCommerce Polska awards, Performance Marketing Diamonds
CEE oraz Dyrektor e-Commerce Roku.
Natomiast Digital Quality Mark pozwoli pierwszym firmom z obszaru SaaS na
zdobycie opatentowanego w UE certyfikatu.
Badania i raporty:
nadal będziemy poszerzać naszą Cyfrową Bazę Wiedzy - stworzymy nowe analizy
badawcze i raporty do wykorzystania w Państwa biznesie.
Działalność lokalna i międzynarodowa:
Nie zabraknie nas globalnie, między innymi dzięki Ecommerce Europe. W 2022
planujemy powrót do szkoleń lokalnych.

Zaplanujcie z nami
aktywności na 2022 rok!

współpraca
2022

zobacz plany
2022

Plany na 2022 i oferta
dostępne są pod linkami
obok.
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e-Izba team

LEGISLACJA

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu e-Izby
Witold Chomiczewski,
Pełnomocnik ds. legislacji

Anna Nowak,
Asystenkta ds. legislacji

PROJEKTY

Paulina Wojczyńska,
Dyrektor projektów

Anastasiya Buryanova,
Menedżer projektów

edukacja

Klaudia Bonder-Kaminska,
Kierownik edukacji, Asystentka Zarządu

PR I MARKETING

Marta Zagożdżon,
Rzecznik Prasowy

Liudmyla Musiichuk,
Specjalista ds.PR

Adrianna Rokicka,
Stażystka ds. Marketingu

GRUPY MERYTORYCZNE

Julia Żukowska,
Asystentka Grup

Beata Skorupska,
Asystentka grupy B2B

Paweł Oksanowicz,
Koordynator grupy
CSR

Justyna Skorupska,
Koordynatorka grupy
B2B e-commerce

Paweł Oleszczuk,
Koordynator grupy
cross-border
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Już za chwilę będą Święta
pamiętaj więc o prezentach
zakupy zrób w Internecie
doceń ten piękny czas
Gdy razem będziemy wreszcie
z bliskimi w ten czas nareszcie
radości moc innym dajmy
życząc Wesołych Świąt!
Gdy mróz szczypie w nos
i biały jak puch
śnieg prószy dookoła
w tym świąteczny jest duch

Uśmiechu co dnia
każdemu życz tak
miłości i szczęścia
oto największy dar

Podarków bez miar
potrzeba dla Was
zakupy zrób w sieci
z dostawą na czas

A gdy Gwiazdki blask
rozjaśni tę noc
raz w roku tak bywa
w tym Świąteczna jest moc

"e-mikołaj"

63

ORGANIZACJA

O e-Izbie
Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest
rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez
współpracę, wymianę know-how,
działania legislacyjne oraz silną i
efektywną reprezentację wspólnych
interesów w dialogu z instytucjami
polskiej administracji rządowej, Unii
Europejskiej oraz organizacjami
pozarządowymi w kraju i na świecie.

Plany na rok

ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
www.eizba.pl

Współpraca partnerska

Zrzeszenie w e-Izbie
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