
OFERTA E-IZBY 
2023

www.eizba.pl

http://www.eizba.pl/


TIMELINE

• Start PMD EU
• Raport „Dekada polskiego e-commerce”

• Koniec PMD EU
• e-Izba Dialog z biznesem i 

administracją publiczną
• SGC Junior

• Start Dyrektor e-commerce roku
• SGC Junior

• Koniec Dyrektor e-commerce roku
• Start e-Commerce Polska Awards
• SGC Junior

• Gala PMD EU
• Raport „Omni-commerce. Kupuję wygodnie”

• Gala Dyrektor e-Commerce Roku
• Koniec e-Commerce Polska Awards

• e-Izba Summer Party
• Wyjazdy lokalne

• Gala e-Commerce Polska Awards
• e-Izba Dialog z biznesem i administracją 

publiczną

• Raport „Odpowiedzialny e-commerce”
• Wyjazdy lokalne i SGC Junior

• Kolacja podsumowująca rok

• e-Izba Christmas Party

www.eizba.pl

http://www.eizba.pl/


WYDARZENIA 
I NETWORKING 
BIZNESOWY



www.eizba.pl

WYDARZENIA 2023

http://www.eizba.pl/


www.eizba.pl

XI EDYCJA E-COMMERCE POLSKA AWARDS 2023

Konkurs e-Commerce Polska Awards to najważniejsze 

wyróżnienia dla branży e-commerce. 

11 edycja konkursu to najlepszy moment na pokazanie 

siły e-commerce w kryzysie gospodarczym.

Każdego roku mamy:

• setki zgłoszeń

• tysiące publikacji w mediach i social mediach

• setki gości na Gali

http://www.eizba.pl/


E-COMMERCE POLSKA AWARDS 2023

Grupa docelowa:

• e-sklepy
• marketplace’y
• retailerzy
• producenci
• usługodawcy dla e-commerce B2B
• usługodawcy dla obszaru cross-border
• usługodawcy dla obszaru omnichannel
• branża logistyczna
• banki 
• płatności cyfrowe
• ubezpieczyciele



OFERTA SPONSORINGOWA E-COMMERCE POLSKA AWARDS 2023

www.eizba.pl

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

mailingach
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów
• komentarz w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 5 wejściówek
KWOTA 50 000 zł netto

PARTNER WSPIERAJĄCY
• status Partnera Wspierającego
• branding – www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny)
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 3 wejściówki
KWOTA 35 000 zł netto

PARTNER KATEGORII
• wręczenie nagrody
• 2 wejściówki (łącznie z osobą wręczającą)
KWOTA 20 000 zł netto

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

ZAREZERWOWANY JEST PARTNER SEKTOROWY DLA SEKTORA E-LOGISTYKI NA WYŁĄCZNOŚĆ

https://eizba.pl/


www.eizba.pl

DYREKTOR E-COMMERCE ROKU 2023

Dyrektor e-Commerce Roku to jedyny w Polsce konkurs doceniający i 

wyróżniający konkretnych liderów branży e-commerce i ich zespoły. 

Praca dyrektorów i ich zespołów analizowana jest w szeregu 

kategoriach w oparciu o kryteria, nie tylko efektywnościowe ale i 

szeroko pojętego leadershipu.

Nowości 2023:

• nowe kategorie indywidualne, np.: finanse, odpowiedzialny lider (CSR)

• więcej kategorii zespołowych! Docenimy specjalizację poszczególnych 

elementów maszyny e-commerce - zespoły: logistyczne, marketingowe, 

R&D e-commerce, IT

• Pierwsze w Polsce badanie pokazujące świat e-commerce okiem 

dyrektorów

http://www.eizba.pl/


DYREKTOR E-COMMERCE ROKU 2023

Grupa docelowa:

• dyrektorzy e-commerce z całej branży
• dyrektorzy z obszaru digital i innowacji
• osoby zarządzające e-commerce i transformacją cyfrową 
• członkowie zarządu
• CEO
• właściciele sklepów e-commerce
• zespoły e-commerce: marketing, IT, logistyka, CSR



OFERTA SPONSORINGOWA DYREKTOR E-COMMERCE ROKU 2023

www.eizba.pl

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

mailingach
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów
• komentarz w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 5 wejściówek
KWOTA 70 000 zł netto

PARTNER WSPIERAJĄCY
• status Partnera Wspierającego
• branding – www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny)
• wręczenie nagrody
• 3 wejściówki
KWOTA 50 000 zł netto

PARTNER KATEGORII
• wręczenie nagrody
• 2 wejściówki (łącznie z osobą wręczającą)
KWOTA 25 000 zł netto

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

https://eizba.pl/


www.eizba.pl

PERFORMANCE MARKETING DIAMONDS EU – V EDITION

V edycja to czas zmian!
Rozszerzamy konkurs na całą Unię Europejską!

To nie koniec nowości - zgłosić się można w 4 obszarach 
tematycznych:

• performance & affiliate
• creative
• content
• strategy

Docenimy oraz pokażemy kampanie performance 
realizowane w całym regionie EU. Konkurs Performance 

Marketing Diamonds EU to szansa dla polskich 
marketerów i agencji na pokazanie swoich działań poza 
granicami PL! To także szansa dla międzynarodowych 

graczy na pochwalenie się swoimi działaniami 
realizowanymi u nich, na lokalnym rynku, ale także i w 

Polsce. 

http://www.eizba.pl/


PERFORMANCE MARKETING DIAMONDS 2023

Grupa docelowa:

• agencje działające w obszarze performance marketing
• marketplace’y
• retailerzy
• e-sklepy



OFERTA SPONSORINGOWA PERFORMANCE MARKETING DIAMONDS EU 2023

www.eizba.pl

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

mailingach
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów
• komentarz w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 5 wejściówek
KWOTA 40 000 zł netto

PARTNER WSPIERAJĄCY
• status Partnera Wspierającego
• branding – www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny)
• wręczenie nagrody
• 3 wejściówki
KWOTA 30 000 zł netto

PARTNER KATEGORII
• wręczenie nagrody
• 2 wejściówki (łącznie z osobą wręczającą)
KWOTA 20 000 zł netto

PARTNER BLOKU TEMATYCZNEGO – 30 000 zł netto
DOŁĄCZENIE DO GRONA JURY – 18 000 zł netto

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

https://eizba.pl/


www.eizba.pl

SPECJALNA OFERTA SPONSORINGOWA V EDYCJI KONKURSU PMD EU

Zgłoś 10 międzynarodowych zgłoszeń do V edycji konkursu Performance Marketing Diamonds EU i 

dołącz do prestiżowego grona Jury konkursu

• oferta na podpisanie umowy o partnerstwie jest ważna do 20.01.2023

• oferta jest aktualna tylko w przypadku dokonania 10 międzynarodowych zgłoszeń do V edycji konkursu. W 

przypadku mniejszej liczby zgłoszeń partnerstwo odbędzie się na zasadach ogólnych na podstawie FV. 

• Pod „międzynarodowym zgłoszeniem” rozumiane jest zgłoszenie konkursowe z kampanią przeprowadzoną na 

terytorium Unii Europejskiej z wyłączeniem Polski. Kraj pochodzenia agencji dokonującej zgłoszenia nie ma 

znaczenia. Zgłoszenie może zostać dokonane zarówno przez agencję, jak i firmę partnerską.

KWOTA: 18.000 zł LUB dokonanie 10 międzynarodowych zgłoszeń do V edycji konkursu

http://www.eizba.pl/


DIGITAL QUALITY
MARK -
NOWOŚĆ 2023



www.eizba.pl

NOWOŚĆ 2023

NOWY PROJEKT DOCENIAJĄCY 
TECHNOLOGIE SaaS.

DQM to konkurs o unikalnej formule 
mający na celu weryfikację i docenienie 

efektywności technologii SaaS w 
kontekście rozwoju e-commerce i 

poprawy działania sklepów online.

CZERWIEC 2023 - start Digital 
Quality Mark

Zweryfikuj swoją 
firmę i zdobądź 
Digital Quality

Mark!

Kwota za zgłoszenie 
to 3999 zł netto.

www.eizba.pl*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

http://www.eizba.pl/
http://www.eizba.pl/


BADANIA 
I RAPORTY

Liczby 2022:

- Zasięg organiczny: prawie 550 000 000

- AVE: ponad 6 200 000 PLN



DEKADA POLSKIEGO E-COMMERCE

www.eizba.pl

PARTNER MERYTORYCZNY
• status Partnera Merytorycznego
• reklama w raporcie
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu
KWOTA: 40 000 zł netto

PARTNER
• status Partnera
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
KWOTA: 30 000 zł netto

REKLAMA W RAPORCIE:
• jednostronicowa reklama w raporcie
KWOTA: 15 000 zł netto

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

ZAREZERWOWANY JEST PARTNER SEKTOROWY DLA SEKTORA PŁATNOŚCI CYFROWE NA WYŁĄCZNOŚĆ

http://www.eizba.pl/


www.eizba.pl

PARTNER MERYTORYCZNY
• status Partnera Merytorycznego
• reklama w raporcie
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu
KWOTA: 40 000 zł netto

PARTNER
• status Partnera
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
KWOTA: 30 000 zł netto

REKLAMA W RAPORCIE:
• jednostronicowa reklama w raporcie
KWOTA: 15 000 zł netto

OMNI-COMMERCE. KUPUJĘ WYGODNIE 2023

Link do edycji 2022: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Omni-commerce-Kupuje-wygodnie-2022.pdf

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

http://www.eizba.pl/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Omni-commerce-Kupuje-wygodnie-2022.pdf


ŚWIAT E-COMMERCE OKIEM DYREKTORÓW 

www.eizba.pl

PARTNER MERYTORYCZNY
• status Partnera Merytorycznego
• reklama w raporcie
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu
KWOTA: 40 000 zł netto

PARTNER
• status Partnera
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
KWOTA: 30 000 zł netto

REKLAMA W RAPORCIE:
• jednostronicowa reklama w raporcie
KWOTA: 15 000 zł netto

Po raz pierwszy pokażemy świat e-commerce okiem liderów branży! 

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

Marzec 2023 – premiera 
pierwszej części raportu 

pokazującej ogólne i 
najważniejsze wyzwania 
dyrektorów e-commerce

Czerwiec 2023 – premiera 
głównej części raportu z 

przekrojowymi danymi oraz 
laureatami edycji 2023

HARMONOGRAM

http://www.eizba.pl/


Wyślij 15 zgłoszeń do IV edycji Dyrektor e-Commerce Roku i zostań 
Partnerem Merytorycznym raportu.

OFERTA OBOWIĄZUJE DO 10.02.2022

www.eizba.pl*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

OFERA SPECJALNA NA RAPORT

• oferta na podpisanie umowy o partnerstwie na takich zasadach obowiązuje do 
10.02.2022

• oferta jest aktualna tylko w przypadku dokonania minimum 15 zgłoszeń do 
konkursu. W przypadku mniejszej liczby partnerstwo może się odbyć tylko po 
opłaceniu FV

• W przypadku wysłania wszystkich 15 zgłoszeń do 10.03 partner otrzyma 
branding i świadczenia partnerskie już przy promocji pierwszej części raportu –
marzec 2023

• W przypadku dokonania zgłoszeń po 10.03 – świadczenia partnerskie zostaną 
zrealizowane w drugim etapie raportu – czerwiec 2023

http://www.eizba.pl/


www.eizba.pl

PARTNER MERYTORYCZNY
• status Partnera Merytorycznego
• reklama w raporcie
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu
KWOTA: 40 000 zł netto

PARTNER
• status Partnera
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w informacji prasowej o raporcie
KWOTA: 30 000 zł netto

REKLAMA W RAPORCIE:
• jednostronicowa reklama w raporcie
KWOTA: 15 000 zł netto

ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE 2023

Link do edycji 2022 PL: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/10/Raport-e-Izby-Odpowiedzialny-e-commerce-2022.pdf

Link do edycji 2022 ENG: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sustainable-E-commerce-2022_report.pdf

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

http://www.eizba.pl/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/10/Raport-e-Izby-Odpowiedzialny-e-commerce-2022.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sustainable-E-commerce-2022_report.pdf


SZKOŁA
GOSPODARKI
CYFROWEJ



SGC PROFESSIONAL - PROFESJONALNE SZKOLENIA ZAWODOWE

www.eizba.pl

Tworzymy pracowników na potrzeby branży handlu 
elektronicznego!

Profesjonalne szkolenia zawodowe to nowy projekt Izby
Gospodarki Elektronicznej, który powstał w związku z
zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów na rynku
pracy.

Pierwszy cykl szkoleń będzie na potrzeby kwalifikacji na
stanowisko: Product Owner.

Będziemy szkolić w całej Polsce. 3-msczna edukacja zakończy się
certyfikatem.

Program został przygotowany przez sklepy internetowe zakończy
się dla najlepszych stażem.

https://eizba.pl/


OFERTA SGC PROFESSIONAL

www.eizba.pl

PARTNER GŁÓWNY

• Status Partnera Głównego

• Możliwość brandingu w trakcie kursu

• Komunikacja partnerstwa na serwisach społecznościowych e-Izby

• Informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów

• Informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby

• Możliwość znalezienia oraz przyjęcia na staż wykwalifikowanych pracowników

KWOTA: 30 000 zł netto

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

https://eizba.pl/


www.eizba.pl

SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ „JUNIOR”

Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior to projekt, w ramach którego przeprowadzimy zajęcia 

edukacyjno-rozwojowe dla dzieci. Mamy na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród 

najmłodszych.

Opracowany przez e-Izbę program obejmuje najważniejsze kwestie względem 

bezpieczeństwa, hejtu, kompetencji cyfrowych, zakupów w sieci, mediów społecznościowych 

czy użycia najnowszych technologii.

http://www.eizba.pl/


OFERTA SPONSORINGOWA 

SZKOŁY GOSPODARKI CYFROWEJ 

„JUNIOR”

www.eizba.pl

PARTNER GŁÓWNY

• status Partnera Głównego

• przeprowadzenie Szkoły w siedzibie firmy Partnera

• możliwość brandingu w trakcie wydarzenia

• możliwość przekazania upominków dla uczestników

• komunikacja partnerstwa na serwisach społecznościowych e-Izby

• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów

• Informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby

KWOTA: 20 000 zł netto

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

https://eizba.pl/


MARKETING 
I PR



www.eizba.pl

PARTNERSTWO MAGAZYNU E-IZBY 2023

PARTNER MAGAZYNU
• reklama w magazynie
• komunikacja o partnerze na serwisach społecznościowych e-Izby
• wywiad w magazynie na ok. 4000 znaków
• logotyp partnera na okładce
KWOTA: 20 000 zł netto

REKLAMA
• reklama cała strona
KWOTA: 5 000 zł netto

MINI WYWIAD
• wywiad na ok. 3000 znaków
KWOTA: 5 000 zł netto

Link do edycji 2021: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/12/MAGAZYN-E-IZBY-2021.pdf

*Wskazane ceny obowiązują firmy zrzeszone w e-Izbie.

http://www.eizba.pl/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/12/MAGAZYN-E-IZBY-2021.pdf


Dziękujemy

i zapraszamy do 

współpracy
www.eizba.pl

anastasiya.buryanova@eizba.pl

510 075 730

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
ul. Łucka 18/76

00-845 Warszawa

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

