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ecommerce 2010 to czwarta edycja corocznego 
raportu o polskim rynku internetowego handlu 
przygotowanego przez redakcję serwisu Internet 
Standard przy konsultacji merytorycznej 
Politechniki Łódzkiej. 
Naszą publikację kierujemy przede wszystkim 
do przedsiębiorców, którzy:
 prowadzą sklepy internetowe
  chcą wykorzystać internet jako dodatkowy 

kanał sprzedaży
  oferują produkty i usługi przeznaczone 

dla sklepów internetowych
 inwestują w spółki z branży ecommerce

Raport składa się z czterech części

1
W pierwszym rozdziale przygotowaliśmy 
kompendium wiedzy o rynku ecommerce w Polsce. 
Prezentujemy w nim dane o wielkości rynku, 
szczegółowy profil polskiego e-klienta, a także 
najważniejsze informacje o strukturze polskich 
sklepów internetowych.

2
Drugi rozdział zawiera szczegółową analizę 
wyników badania ankietowego, którą 
przeprowadziliśmy na przełomie sierpnia i września 
2010 r. Polskie sklepy internetowe odpowiedziały 
na 37 szczegółowych pytań dotyczących organizacji 
sprzedaży, marketingu, bezpieczeństwa 
i infrastruktury informatycznej, płatności 
i logistyki, a także wyników finansowych 
i perspektyw na najbliższe lata.

3
W trzeciej części raportu przedstawiamy wyniki 
rankingu sklepów internetowych zbudowanego 
na podstawie ich wyników finansowych za 2009 r. 
W zestawieniu znalazło się 130 witryn, które 
podzieliliśmy na dwanaście kategorii 
asortymentowych.

4
W czwartej części, jako uzupełnienie raportu, 
prezentujemy opinie i wywiady z przedstawicielami 
polskiej branży ecommerce.
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Zanim przejdziemy do prezen-
tacji wyników naszych badań, 
proponujemy zapoznanie się 

z najważniejszymi informacjami o pol-
skim rynku handlu internetowego 
w 2009 r. Dane pochodzą z kilkunastu 
różnych źródeł: krajowych i zagra-
nicznych i podzielone zostały na dwie 
części. W pierwszej prezentujemy 
szacunki i dane dotyczące wielkości 
krajowego rynku ecommerce oraz pro-
gnoz kierunków rozwoju. Druga część 
poświęcona jest charakterystyce pro-
filu i zwyczajów zakupowych polskich 
e-klientów (internautów kupujących 
w sieci). W części trzeciej przedsta-
wiliśmy panoramę polskiego rynku 

ecommerce w oparciu o dane zawarte 
w raporcie Internet2k10 opracowanym 
przez InternetStandard.

WIELKOŚĆ RYNKU
Według szacunków Stowarzyszenia 
Marketingu Bezpośredniego (SMB), 
w 2009 r. łączne obroty polskiego 
rynku internetowego handlu B2C 

i C2C wyniosły 13,43 mld zł i zgodnie 
z wcześniejszymi prognozami wzrosły 
w porównaniu z rokiem poprzednim 
o 22%. Zmniejszona dynamika wzrostu 
(w 2008 było to 36,4%) świadczyć może 
o ustabilizowaniu się rynku i osiągnię-
ciu pewnej dojrzałości. Na osłabienie 
trendu wzrostowego wpłynęło również 
spowolnienie gospodarcze i zmniej-
szony popyt, zwłaszcza w niektórych, 
niezwykle znaczących w ecommerce 
sektorach, takich jak RTV, AGD i IT. 
Recesja oddziałuje jednak na rynek 
ecommerce w dwojaki sposób: kon-
sumenci ograniczają zakupy lub nie 
dokonują ich wcale, z drugiej strony 
– zmuszeni koniecznością oszczędza-

Obroty polskiego rynku 
ecommerce B2C i C2C 
w 2009 r. wzrosły o 22% 
i szacowane są na 
13,43 mld zł.

4

Ponad 13,4 mld zł przychodów polskiego rynku ecommerce 

i 8,5 mln Polaków robiących zakupy w sieci. Polski 

rynek ecommerce wkroczył w okres mocnej stabilizacji, 

skutecznie walcząc o e-klientów i wykorzystując 

sprzyjające mu uwarunkowania gospodarcze. 

Polski rynek 
ecommerce 
w liczbach BOŻENA JASKOWSKA



http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=coHqlotFv6fI1vUMnAXrD6Q9nFkGIGPSS7B_CzhQ7G7.Q7/stparam=lpikkimkzb/url=www.paypal.pl
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nia szukają najbardziej atrakcyjnych 
ofert, kierując się właśnie do inter-
netu. 

Sprzedaż w sklepach internetowych 
– wg danych SMB – wzrosła w 2009 r. 
o 17,66%, tj. do 5,33 mld zł, natomiast 
całkowita wartość transakcji przepro-
wadzonych na platformach aukcyj-
nych zwiększyła się do 8,1 mld zł, co 
oznacza zmianę o 25% w stosunku 
do 2008 r. Szacunki SMB dotyczą 
wyłącznie handlu towarami. Należy 
jednak pamiętać, że szeroka definicja 
ecommerce obejmuje także interne-
tową sprzedaż usług oraz transakcje 
w schemacie „poszukiwanie online 
– zakup off line”, które również wpły-
wają na wysokość notowanych przez 
firmy obrotów.

Według szacunków SMB, udział 
ecommerce w handlu tradycyjnym 
wynosi obecnie ok. 2–2,2% Należy 
jednak podkreślić znaczącą rozpiętość 
w poszczególnych kategoriach. Na 
przykład w odniesieniu do zakupów 
spożywczych udział transakcji finali-
zowanych online nie przekracza 
0,1–0,2%, podczas gdy w elektronice 
w niektórych grupach produktów 
wynosi ona ponad 20%. Według sza-
cunków w roku 2010 r. spodziewać 
się można osiągnięcia 3-proc. udziału 
ecommerce w handlu tradycyjnym. 

W 2009 r. oszacowano udział 
poszczególnych kategorii zakupo-
wych w rynku handlu internetowego. 
Z danych Sklepy24.pl wynika, że naj-
większy udział w polskim ecommerce 
ma kategoria Foto & RTV-AGD, która 
w 2008 r. generowała ok. 2,65 mld zł 
(28%), a w następnej kolejności sek-
tory Dom & Ogród (1,37 mld zł) oraz 
Komputery (1,05 mld zł).

Wartość sprzedaży w polskich 
sklepach internetowych na poziomie 

Udział ecommerce 
w polskim handlu 
detalicznym wyniósł 
w ubiegłym roku 
ok. 2,2%.

Źródło: Polski rynek ecommerce, SMB 2010

http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=coHqlotFv6fI1vUMnAXrD6Q9nFkGIGPSS7B_CzhQ7G7.Q7/stparam=kfhignfhcc/url=www.dhl.pl
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ponad 5 mld zł w 2009 r. określili 
również analitycy firmy badawczej 
Euromonitor International, szacu-
jąc je na 5,08 mld zł. Metodologia 
badawcza Euromonitora polega na 
zestawieniu wielu danych czerpanych 

ze źródeł krajowych i międzynarodo-
wych, m.in. ze statystyk urzędu staty-
stycznego i innych oficjalnych źródeł 
państwowych, informacji od firm 
i organizacji branżowych, raportów 
rocznych największych graczy rynko-

Źródło: Eurostat, 2010

Do 2014 r. wartość 
sprzedaży w polskich 
sklepach internetowych 
przekroczy 10 mld zł.

 Centra Obsługi

 Instytucje Finansowe

 Organizacje Bezpieczeństwa Publicznego

 Kontrola Ruchu Powietrznego

a Twoja Firma.....???

R E K L A M A
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wych, informacji prasowych, danych 
giełdowych, pogłębionych analiz 
poszczególnych sektorów oraz wywia-
dów gospodarczych, a także opinii 
ekspertów i analityków biznesowych. 
Zebrane dane podlegają standaryzacji 
i są konsultowane z krajowymi eksper-
tami i firmami badawczymi. 

Według danych Euromonitora, 
w polskich e-sklepach najwięcej sprze-
daje się obecnie elektroniki użytkowej 
(22% wartości sprzedaży), a także 
– co ciekawe – produktów służących 
do pielęgnacji urody (21%). Okazuje 
się, że na m.in. kosmetyki, produkty 
do pielęgnacji dzieci, środki higieny, 
depilatory itp. Polacy wydali w 2009 r. 
w internecie ponad 762 mln zł. Trzecią 
pod względem popularności katego-
rią produktów kupowanych w skle-

pach internetowych są – wg danych 
Euromonitora – książki i multimedia. 
Ich wartość wyniosła w minionym 
roku blisko 480 mln zł. Stanowi to 
13% wartości sprzedaży w polskich 
sklepach internetowych w omawianym 
okresie i wg prognoz firmy badawczej 
najszybszą dynamikę wzrostu będą 
notować e-sklepy oferujące produkty 
z tej kategorii.

Zdaniem analityków Euromonitora 
polskie sklepy internetowe czeka 
dalszy okres rozwoju. Prognozowana 

wartość zakupów w e-sklepach ma 
wynieść w 2010 r. ponad 1,6 mln USD, 
tj. ok. 5,65 mld zł, a w 2012 r. 
– 2,1 mln USD (ok. 7,3 mld zł), 
by w 2014 r. sięgnąć blisko 3 mln USD 
(ponad 10 mld zł).

E-KLIENCI
O 5 punktów procentowych wzrosła 
w roku 2009 liczba internautów doko-
nujących zakupów w sieci – wynika 
z danych Eurostatu. E-klientów jest 
obecnie w Polsce ok. 8,5 mln, podczas 
gdy rok temu szacowano ich liczbę na 
6,8 mln. Na tle innych krajów europej-
skich – nie jest to jednak wynik impo-
nujący. Z odsetkiem e-klientów kształ-
tującym się na poziomie 23% Polska 
zajmuje dalekie, siedemnaste miejsce. 
Najlepiej sytuacja przedstawia się 

Jak szacuje Eurostat 
i podaje GUS, w 2009 r. 
zakupy w sieci robiło 
ok. 8,5 mln Polaków.

R E K L A M A
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w krajach skandynawskich i w Wielkiej 
Brytanii. W 2009 r. aż 70% Norwegów, 
66% Anglików oraz 64% Duńczyków 
kupowało przez internet. Z krajów 
Europy Środkowowschodniej przed 
Polską wciąż znajdują się Słowacja 
i Czechy, aczkolwiek dzięki znaczą-
cemu (5 pkt) wzrostowi po stronie 
Polski, różnice nie są już tak wyraźne 
jak rok temu. Najsłabiej ecommerce 
przebija się do świadomości mieszkań-
ców Rumunii i Litwy, gdzie odsetek 
e-klientów w społeczeństwie wciąż jest 
jednocyfrowy.

Statystyki Głównego Urzędu 
Statystycznego podają zbliżone dane. 
Według GUS, osób (w wieku 16–74) 
zamawiających przez internet towary 
lub usługi było w 2009 roku 8,59 mln. 
Najliczniejszą grupę tworzyli inter-
nauci w wieku 16–24 lat (2,4 mln) oraz 
25–34 lat (2,7 mln osób). Z danych 
GUS wynika również, że najwięcej 
jest internautów, którzy dokonali 
zakupów w ciągu ostatniego miesiąca 
poprzedzającego badanie, co może 
świadczyć o tym, że nie są to zakupy 
przypadkowe, ale stałe i wielokrotnie 
powtarzane. Z danych GUS wynika, że 
największy odsetek internautów stano-
wią e-klienci z centralnej części Polski 
oraz regionu południowo-zachodniego 
i północnego.
Ciekawych wniosków na temat zwy-
czajów zakupowych e-klientów dostar-
czają z kolei dane Millward SMG/
KRC z badania NetTrack. Według 
nich w ciągu 2009 r. aż o 5 pkt proc. 
zmniejszył się odsetek internautów 
kupujących produkty w e-sklepach, 
a nieznacznie wzrosła liczba osób 
wybierających aukcje internetowe. 
Warto podkreślić, że zmniejszona 
popularność sklepów internetowych 

Coraz więcej 
użytkowników bierze 
udział w aukcjach 
internetowych, spada 
liczba e-klientów 
kupujących w sklepach.
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nie wydaje się chwilowym trendem 
– wg danych NetTrack za pierwsze 
półrocze 2010 r. – odsetek internau-
tów deklarujących zakupy w e-skle-
pach spadł o kolejne 5 pkt proc. (do 

32,5 proc.), podczas gdy liczba alle-
growiczów i innych użytkowników 
platform aukcyjnych wzrosła do 25%. 
Należy jednak pamiętać, że badanie 
NetTrack uwzględnia osoby zarówno 

sprzedające, jak i kupujące na aukcjach 
internetowych, a nie tylko samych 
klientów.

Jak często robi zakupy polski 
e-klient? Zaledwie 1% osób kupujących 
w sieci czyni to kilka razy w tygodniu, 
a raz na tydzień 3,6%. Polscy e-klienci 
dokonują e-zakupów z reguły 3–4 razy 
w roku (34%) lub raz w miesiącu (26%). 
Miesięcznie internauci wydają na 
zakupy w sieci ok. 100–300 zł.

 Z badania NetTrack wynika, że 
najpopularniejszymi produktami 
kupowanymi w Internecie jest odzież, 
bielizna i obuwie, a także książki i ko-
smetyki. W porównaniu z rokiem 2008 
wyraźnie wzrosła popularność tych 
ostatnich, a także produktów wypo-
sażenia domu i samochodów. Wśród 
deklaracji internautów pojawiły się 
również wskazania dotyczące kupo-

wania w internecie zwierząt, lekarstw 
i artykułów medycznych oraz żyw-
ności. Kupowanie książek pozostało 
na tym samym poziomie, spadło zaś 
zainteresowanie muzyką, biletami lot-
niczymi i kolejowymi oraz usługami 
turystycznymi i filmami.

Czym e-klient różni się od prze-
ciętnego internauty? Z badania 

Polski e-klient to 
z reguły mężczyzna 
w wieku 25–39 lat 
z wykształceniem 
wyższym, zajmujący 
stanowisko kierownicze 
lub wykonujący 
wolny zawód.

Profil polskiego e-klienta

 
Korzystający 
z internetu

(%)

Robiący zakupy
w internecie 

(%)

Różnica
(%)

Płeć 

mężczyźni 49,70 54,47 -4,77

kobiety 50,30 45,53 4,77

Kategoria wieku    

15–24 lata 29,77 29,71 0,07

25–39 lat 39,24 46,89 -7,65

40–59 lat 27,04 20,70 6,34

60 lub więcej 3,94 2,70 1,24

Poziom wykształcenia

podstawowe 16,78 14,26 2,52

zasadnicze 15,86 11,29 4,57

średnie 41,39 41,08 0,30

wyższe 25,83 33,27 -7,44

Status społeczno-zawodowy

dyrektorzy, wolne zawody 13,79 17,71 -3,92

pracownicy umysłowi 16,54 18,01 -1,47

właściciele firm 7,79 9,75 -1,96

robotnicy wykwalifikowani 17,89 16,57 1,32

robotnicy do prac prostych 2,15 1,87 0,28

rolnicy indywidualni 2,19 1,55 0,64

emeryci/renciści 6,42 3,89 2,52

studenci/uczniowie 20,66 19,30 1,36

bezrobotni 5,46 4,63 0,83

zajmujący się domem 4,27 4,13 0,15

POZOSTALI 2,84 2,60 0,24

Źródło: Badanie: NetTrack, MillwardBrown SMG/KRC, 2010

Profesjonalne narzędzia wsparcia sprzedaży

R E K L A M A
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NetTrack wynika, że zakupy w sieci 
robi więcej mężczyzn (proporcje te 
nie zmieniły się znacząco w porów-
naniu z rokiem 2008), a także osób 
w wieku 25–39 lat. Różnica pomiędzy 
wiekiem internauty a e-klientem 
wyniosła w tym przedziale wiekowym 
aż blisko 8 punktów procentowych, 
co tylko potwierdza fakt, że zakupy 
w sieci są domeną użytkowników 
dojrzałych, którzy swoją przygodę 
z siecią rozpoczęli dobrych kilka 
lat temu. Znaczącą grupę wśród 
e-klientów tworzą również osoby 
z wykształceniem wyższym (o 7,5 pkt 
proc. więcej niż w przypadku inter-
nautów), a także dyrektorzy i osoby 
wykonujące wolne zawody oraz pra-
cownicy umysłowi i właściciele firm. 
Przedstawiciele tych zawodów stano-
wią nadreprezentację, choć oczywi-
ście nie należy zapominać o licznej 
grupie studentów dokonujących zaku-
pów w internecie. 

Jak rozwijać się będzie polski rynek 
ecommerce w najbliższych latach? 
Zdaniem ekspertów wciąż wiele zale-
żeć będzie od stopnia wykorzystania 
internetu przez mieszkańców Polski, 
a także dojrzałości internautów zwięk-
szających swoje wymagania wobec 
sprzedających. Analitycy SMB przewi-
dują dalsze umacnianie pozycji aukcji 
jako platformy B2C, nie tylko C2C, 
a także wzrost znaczenia reputacji 
sklepów spowodowany postępującym 
rozdrobnieniem sektora (większe przy-
rosty w liczbie nowych graczy niż war-
tości obrotów). Prognozy ekspertów 
Euromonitora mówią z kolei o zwięk-
szaniu bezpieczeństwa i zapewnianiu 
różnorodnych możliwości płatniczych 
przez mniejsze sklepy internetowe 
przy jednoczesnej niezagrożonej pozy-
cji liderów rynku.

Nie bez znaczenia będą również 
dalszy rozwój gospodarczy kraju 
oraz umiejętna ochrona przed skut-
kami światowego kryzysu. Z raportu 
„Finanse i plany finansowe internau-
tów” przygotowanego przez firmę 
badawczą Gemius SA (kwiecień 2010) 
wynika, że blisko 40% polskich inter-
nautów dostrzega skutki spowolnie-

Źródło:  Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Geografia rynku: baza firm

�ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.

Geografia rynku: REGON
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nia gospodarczego. W porównaniu 
z wynikami badania z marca 2009 r., 
o 6 pkt proc. zwiększył się odsetek 
internautów odczuwających skutki 
kryzysu gospodarczego. Wśród tej 
grupy internautów 60% dostrzega 
efekty spowolnienia gospodarczego 
w obszarze codziennych zakupów 
i wydatków „na życie”, a ok. 30% 
respondentów sygnalizuje zmniej-
szenie wydatków okazjonalnych 
(wycieczki, kultura, sprzęt RTV/
AGD), a także problemy w zbilanso-
waniu domowego budżetu. Mimo to 
odsetek respondentów spodziewają-
cych się poprawy sytuacji finansowej 
w ciągu nadchodzących 6 miesięcy 
jest ponad dwukrotnie wyższy od 
odsetka pesymistów (30% do 13%).

POLSKIE SKLEPY INTERNETOWE 
– PANORAMA RYNKU
Na potrzeby raportu Internet 2K10W 
zebraliśmy informacje o najważniej-
szych przedsiębiorstwach działających 
na polskim rynku ecommerce.

Ponieważ informacje te są wciąż aktu-
alne, pozwalamy sobie zaprezentować 
pewne fragmenty w niniejszym opra-
cowaniu.
Ile firm zarejestrowanych w Polsce 
sprzedaje towary w sieci? Zanim odpo-
wiemy na to pytanie, warto przytoczyć 
statystyki dotyczące liczby polskich 
sklepów internetowych. Na potrzeby 
ubiegłorocznego raportu „ecommerce 
2009” stworzyliśmy bazę zawierającą 
7,2 tys. adresów, w tym 7,1 tys. witryn 
działających w 2008 r. Ile nowych skle-
pów mogło powstać w 2009 r.? Liczba 
adresów w katalogu Sklepy24.pl wzro-
sła o ponad 40%, z 4,6 tys. w grudniu 
2008 r. do 6,5 tys. w 2009 r. Z kolei 
w kwietniu br. serwis Opineo.pl 
podał informację, że współpracuje 
z nim ponad 9,5 tys. sklepów. Naszym 
zdaniem jest to liczba jak najbardziej 
realna, choć istnieje możliwość, że 
część witryn zarejestrowanych w Opi-
neo.pl nie odpowiada definicji sklepu 
internetowego przyjętej np. przez 
Sklepy24.pl.

Źródło:  Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Geografia rynku: liderzy*

 * na podstawie rankingu za 2009 r.

Neo24.pl sp. z o.o.

Komputronik SA

Merlin.pl SA
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Liczba aktywnych sklepów nie jest 
tożsama z liczbą firm, które je prowa-
dzą. Ta druga liczba jest oczywiście 
niższa, a wynika to z faktu, że wiele 
przedsiębiorstw prowadzi internetową 
sprzedaż pod kilkoma różnymi adre-
sami. W raporcie „ecommerce 2009” 
szacowaliśmy, że łączna liczba firm 
handlujących w sieci jest o 15–20% 
niższa niż liczba witryn „sklepowych”. 
Jeśli przyjmiemy, że w 2009 r. działało 
około 9 tys. sklepów internetowych, 
to liczba przedsiębiorstw działających 
w tym segmencie rynku ecommerce 
mogła wynieść 7,2–7,7 tys.

Ciekawych wniosków dostarczają 
też dane GUS pochodzące z rejestru 
REGON. Na koniec 2009 r. zarejestro-
wanych w nim było prawie 
18 tys. przedsiębiorstw, dla któ-
rych podstawową działalnością była 
„sprzedaż detaliczna prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
internet” (podklasa 47 91 Z w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności 2007). 
Zgodnie z definicją podklasa 47 91 

Z obejmuje „sprzedaż detaliczną: 
dowolnego towaru drogą zamówienia 
pocztowego, dowolnego produktu 
przez internet, bezpośrednią przez 
telewizję, radio i telefon, prowadzoną 
na aukcjach internetowych”. Jak widać, 
jest to dość szeroka definicja, ponadto 

nie ma gwarancji, że dane pochodzące 
z rejestru REGON odpowiadają stano-
wi faktycznemu – część firm przypi-
sanych do tej kategorii może w rzeczy-
wistości prowadzić inną działalność. 
Warto się jednak bliżej przyjrzeć 

tym danym, bo na pewno mówią coś 
o strukturze przedsiębiorstw działają-
cych na polskim rynku ecommerce.

GEOGRAFIA RYNKU
Z 18 tys. przedsiębiorstw przypisanych 
w rejestrze REGON do podklasy 47 
91 Z największe grupy ulokowały się 
w województwach: mazowieckim (21%), 
śląskim (13%) i wielkopolskim (9%), 
najmniejsze zaś w opolskim, święto-
krzyskim (w obu niecałe 2%) i warmiń-
sko-mazurskim (2%). Dzieląc firmy 
na grupy pod względem zatrudnienia, 
widzimy całkowitą dominację małych 
przedsiębiorstw zatrudniających do 9 
osób – stanowią ponad 99% ogółu. Do 
49 pracowników zatrudnia 91 firm z tej 
branży, a od 50 do 249 osób pracuje 
tylko w 13 przedsiębiorstwach. Ze 108 
firm zatrudniających ponad 10 pra-
cowników więcej niż połowa ulokowała 
się w województwach: mazowieckim 
(22), śląskim (20), łódzkim i pomor-
skim (po 10). Warto też zauważyć, że 
żadna z firm przypisanych do podklasy 

Formy prawne: baza firm

Osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹

Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹

Spó³ki cywilne

Spó³ki akcyjne

Spó³ki jawne

Spó³ki komandytowe

50,0%50,0%

25,6%25,6%

10,8%10,8%

6,5%

5,8%

1,2%

�ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Formy w³asnoœci: liderzy rynku

�ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a

W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ zagraniczna

W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej

Pozosta³e

65,2%65,2%13,0%13,0%

4,3%

8,7%8,7%

4,3%

4,3%4,3%

Formy w³asnoœci: baza firm

�ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard),
Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a

W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ zagraniczna

W³asnoœæ mieszana w sektorze
prywatnym z przewag¹ w³asnoœci
prywatnej krajowej pozosta³ej

Pozosta³e

85,1%85,1%

5,1%

4,2%

2,1%

1,9%

1,6%

Branża ecommerce 
najlepiej wykorzystuje 
fakt „wirtualności” 
e-biznesu – spośród 
najważniejszych firm wiele 
siedzib ma w mniejszych 
miejscowościach.



www.internetstandard.pl 16

RAPORT ECOMMERCE 2010

Partner wydania:

47 91 Z nie przekroczyła w 2009 r. liczby 
250 zatrudnionych.

W bazie przygotowanej na potrzeby 
raportu „Internet 2k10” zebraliśmy 571 
najważniejszych przedsiębiorstw z pol-
skiego rynku ecommerce. Jak można 
zauważyć na mapie, z czterech analizo-
wanych przez nas branż powiązanych 
z internetem, branża sklepów interneto-
wych prawdopodobnie najlepiej wyko-
rzystuje fakt „wirtualności” e-biznesu. 
Mimo wyraźnej koncentracji firm 
w pobliżu największych aglomeracji, 
spora część ma swoje siedziby w mniej-
szych miejscowościach. Duże rozpro-
szenie przedsiębiorstw widoczne jest 
zwłaszcza w województwach śląskim, 
dolnośląskim i małopolskim, natomiast 
największą koncentrację wokół dużych 
ośrodków miejskich obserwujemy 
przede wszystkim w mazowieckim i po-
morskim, a także tam, gdzie ważnych 
firm zajmujących się handlem w sieci 
jest niewiele – „białe plamy” w woje-
wództwach zachodniopomorskim, war-
mińsko-mazurskim czy lubelskim.

Mapa wygląda nieco inaczej, jeśli 
zaznaczymy na niej tylko największe 
firmy obecne w naszym rankingu. 
Tutaj koncentracja wokół najwięk-
szych miast jest już wyraźnie większa. 
Trzy największe firmy z branży ulo-
kowały swoje siedziby we Wrocławiu 
(Neo24.pl sp. z o.o.), Poznaniu 
(Komputronik SA) i Warszawie 
(Merlin.pl SA). Z ważniejszych miast 
na mapie polskiego rynku ecommer-
ce warto też wymienić Bydgoszcz 
(Oponeo.pl SA), Skawinę (MIX 
Electronics SA), Konin (Domo24 sp. 
z o.o.) i Zawiercie (Telpol sp. z o.o.).

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, 
FORMY PRAWNE
Najważniejsze przedsiębiorstwa dzia-
łające na polskim rynku ecommerce 
należą w przeważającej większości 
do Polaków. Spośród 571 firm znaj-
dujących się w naszej bazie aż 90% 
jest całkowitą własnością krajowych 
osób fizycznych, a w 4% obywatele 
polscy kontrolują ponad 50% kapitału. 

Podobny odsetek stanowią przedsię-
biorstwa z kapitałem zagranicznym.

Proporcje nieco się zmieniają w gru-
pie największych firm, które zostały 
uwzględnione w tabeli rankingowej. 
Tutaj całkowitą własność krajowych 
osób fizycznych stanowi nieco ponad 
78% przedsiębiorstw. Kolejne 9% firm 
także kontrolują Polacy (własność mie-
szana), również taki sam odsetek ma 
zagranicznych właścicieli.

Równo połowa z 571 najważniejszych 
przedsiębiorstw z polskiego rynku 
ecommerce to organizacje prowadzone 
w formie indywidualnej działalności 
gospodarczej. Przypomnijmy wyniki 
naszych analiz prezentowane w raporcie 
„ecommerce 2009” – wśród właścicieli 
7 tys. e-sklepów działających w 2008 r. 
aż 81% stanowiły jednoosobowe firmy. 
Drugą najchętniej wybieraną formą 
prawną okazała się spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością (26% firm 
z bazy), naliczyliśmy też sporo przed-
siębiorstw działających w formie spółki 
cywilnej (11%).  

R E K L A M A
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Podobnie jak w ubiegłym roku, 
zdecydowaliśmy samodzielnie 
zbadać polski rynek ecom-

merce, w tym celu na przełomie lipca 
i sierpnia br. rozesłaliśmy do 7500 
sklepów internetowych, znajdujących 
się w naszej bazie, zaproszenie do 
wypełnienia kwestionariusza ankieto-
wego. Kwestionariusz ten składał się 
z 37 pytań podzielonych na kategorie 
tematyczne, zawierał także pytania 
zamknięte jedno- i wielokrotnego 
wyboru. W badaniu wzięły udział 
593 sklepy, których struktura pod 
względem asortymentu jest bardzo 
zbliżona do struktury całej bazy. Na 
uwagę zasługuje fakt, że sklepy coraz 
chętniej przystępują do badania 
–  kwestionariusze ankietowe wypeł-
niło o 184 respondentów więcej, niż 
w roku ubiegłym. 

Najpopularniejsze kategorie skle-
pów internetowych w 2009 roku repre-
zentują branża RTV/AGD/Elektronika 
i Dom/Ogród. Obie kategorie pod 
względem stażu, liczby pracowników, 
obsługi oraz szerokości oferty handlo-
wej pokrywają się niemal całkowicie 
z wynikami całej badanej populacji. 
Różnice dla RTV/AGD/Elektronika 
można zauważyć przy wykorzystywa-
niu dodatkowych kanałów sprzedaży, 
gdzie aukcje internetowe stosowane 
są w ponad 74% przypadków. Na pod-
kreślenie zasługuje również fakt, że 
w kategorii RTV/AGD/Elektronika, 
w porównaniu z ubiegłym rokiem, pra-
wie dwukrotnie zwiększyła się liczba 
sklepów ze sprzedażą netto powyżej 
50 mln, osiągając w 2009 roku wiel-
kość 4,9%. Działania marketingowe tej 
branży skupiają się głównie na obec-

ności w porównywarkach cen (80%) 
oraz na pozycjonowaniu stron (74%), 
nieco odwrotne zależności zachodzą 
w kategorii Dom/Ogród, tutaj zaledwie 
58% sklepów korzysta z porówny-
warek, a 75% z SEO (Search Engine 
Optimization). Jako SEO, rozumiemy 
nie tylko stricte optymalizację kodu 
źródłowego strony, lecz wszelkie dzia-
łania mające na celu zwiększenie pozy-
cji strony w wynikach wyszukiwarek 
internetowych. 

W kategorii Prezenty/Akcesoria 
znajduje się powyżej przeciętnej liczba 
sklepów z krótkim stażem do 2 lat, co 
stanowi około 18%, nie odnotowano 
w tej kategorii sklepu działającego dłu-
żej niż 10 lat. Aż 60% sklepów z branży 
Prezenty/Akcesoria stanowią podmioty 
oferujące mniej niż tysiąc produktów, 
co można wytłumaczyć wąską specjali-

W tegorocznym badaniu polskiego rynku ecommerce wzięło udział blisko 600 sklepów 

internetowych. Seria 37 szczegółowych pytań umożliwiła dogłębną analizę organizacji 

sprzedaży, działań marketingowych, bezpieczeństwa infrastruktury, a także płatności, 

logistyki i wyników finansowych firm z tego sektora. W raporcie „ecommerce 2010” 

prezentujemy także trendy i perspektywy dla branży na najbliższe lata. Zapraszamy do lektury!

Badanie polskich Badanie polskich 
sklepów internetowych

GRZEGORZ SZYMAŃSKI
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zacją badanej kategorii. 81,3% sklepów 
z kategorii Prezenty/Akcesoria osiągnę-
ło zysk netto, to prawie 10 p.p. więcej 
w stosunku do wartości przeciętnej 
całego sektora sklepów internetowych 
i świadczy o dużej rentowności analizo-

wanej branży. Ponadto 72% podmiotów 
osiągnęło wyższy zysk niż w poprzed-
nim roku, a ponad 81% prognozuje dal-
szy wzrost sprzedaży. Zdrowie/Uroda 
charakteryzuje się średnim stażem od 
2 do 5 lat (70%), a podmioty z tej kate-
gorii obsługują przeważnie jeden sklep 
internetowy (74%). Sklepy z tej katego-
rii, częściej niż pozostałe, dostrzegają 
konieczność optymalizacji pod wyszu-
kiwarki i pozycjonują strony (aż 96% 
respondentów), a 70% wykupuje płatne 
linki sponsorowane. Jest to jedna z bar-
dziej zyskownych branż, gdyż zaledwie 
4,3% sklepów uzyskało sprzedaż netto 
poniżej 50 tys., a 39,1% powyżej 1 mln, 
co może być spowodowane faktem, że 
22% sklepów z kategorii Zdrowie/Uroda 

obsłużyło powyżej 50 tys. zamówień 
i tyleż samo klientów w 2009 roku. 
Podmioty z branży Zdrowie/Uroda 
mają do nadrobienia wykorzystanie 
narzędzi Web 2.0. Jedynie 5% ma fora 
internetowe dla swoich klientów i taka 
sama liczba umożliwia wprowadzanie 
produktów na listę życzeń. Natomiast 
wśród płatności zdecydowanie najchęt-
niej udostępniana jest forma przelewu 
bezpośrednio na konto, stosowana przez 
95% respondentów, wśród których 72% 
uważa ją za najpopularniejszą.

Sklepy z kategorii Odzież, od wyni-
ków wszystkich analizowanych skle-
pów, odróżnia stosunkowo duża liczba 
dostawców, z którymi współpracują. 
Co piąty sklep kooperuje z ponad 50, 
a aż 43% z więcej niż 20 dostawcami. 

Powyżej przeciętnej wykorzystywana 
jest promocja sprzedaży w posta-
ci wyprzedaży i akcji specjalnych, 
którą stosuje 71,4% ankietowanych. 
Ciekawostką jest brak zainteresowania 

platformami aukcyjnymi, jako dodat-
kowym kanałem sprzedaży – jedynie 
33,3% sklepów równolegle prowadzi 
aukcyjną działalność handlową. Być 
może duża popularność portali aukcyj-
nych, zwłaszcza duża liczba oferowa-
nych na nich produktów odzieżowych, 
a co za tym idzie duża konkurencyj-
ność i niska marża, powoduje mniejsze 
zainteresowanie sklepów z tego sektora 
aukcjami i koncentrowanie strategii 
działania na budowaniu indywidualnej 
marki. 

Interesujący jest fakt, że zdecydo-
wanie do obsługi sklepów z kategorii 
Sport potrzeba większej liczby pracow-
ników, 76% jest obsługiwane przez co 
najmniej trzy osoby, a 19% przez więcej 
niż 10. Bardzo chętnie wykorzystywa-
ne są portale aukcyjne, jako uzupełnie-
nie podstawowego kanału sprzedaży. 
Ten kanał wykorzystuje 90,5% ankie-
towanych. Branża ta udostępnia naj-
większą różnorodność form płatności, 
gdyż wszystkie sklepy oferują płatność 
przy odbiorze oraz przelew na konto, 
ponad 57% proponuje szybki przelew 
internetowy, a 71,4% – płatność kartą 
kredytową.

Warto również zaznaczyć, że spor-
towy asortyment potrzebuje większej 
powierzchni magazynowej, gdyż 19% 
sklepów dysponuje magazynami powy-
żej 500 m2. Są to także przeważnie 
rentowne podmioty handlowe, 52,5% 
osiągnęło sprzedaż netto powyżej 
1 mln zł, a 81% w 2009 roku uzyska-
ło sprzedaż większą w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, dlatego też ponad 
90% deklarowało zysk netto uzyskany 
w ostatnim roku.

Indywidualność kategorii Hobby 
zauważalna jest w formach kontak-
tu z klientami, którzy dostarczają 
kluczowych informacji dla tak spe-
cjalistycznego rodzaju asortymentu. 
78% wykorzystuje opinie klientów 

Sklepy z branży 
Dom/Ogród niezbyt 
chętnie korzystają 
z porównywarek cen.

96% sklepów z kategorii 
Zdrowie/Uroda 
wykorzystuje 
pozycjonowanie stron.

2 na 3 sklepy z kategorii 
Prezenty/Akcesoria ma 
w swojej ofercie mniej 
niż tysiąc produktów.
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do podejmowanych działań marke-
tingowych, a głównym źródłem są 
fora internetowe, działające w aż 58% 
e-sklepów. Zaskakujące jest, że żaden 
ze sklepów działających w kategorii 
Hobby nie ma aplikacji listy życzeń, 
która wydaje się pomocna przy tak spe-
cyficznych produktach. Być może jest 
to spowodowane wykorzystywaniem 
oprogramowania open source jako 
platformy handlowej przez co drugi 
sklep, a także problemami z infra-
strukturą informatyczną, które to pro-
blemy wskazało aż 42,1% sklepów z tej 
kategorii. Sklepy handlujące asorty-
mentem z kategorii Hobby mają raczej 
małe magazyny, 47,5% – powierzchnie 
mniejsze niż 50 m2, natomiast głów-
nymi konkurentami, jakich obawiają 
się w prowadzeniu własnego biznesu, 
są portale aukcyjne oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (73%).

Kategoria Literatura/Film/Muzyka/
Gry reprezentowana jest przez sklepy 
z dłuższym stażem, działalność powy-
żej 10 lat stanowi 19% próby, a powyżej 
5 lat już 62%, zatrudniają też znacznie 
powyżej przeciętnej liczbę pracow-
ników, gdyż 71,4% jest obsługiwane 
przez co najmniej 3 osoby. Liczba 
dostawców także znacznie przekracza 
statystyczne średnie wartości, gdyż 
28,5% współpracuje z więcej niż 50 
dostawcami, a 71,4% z więcej niż 10. 
Reprezentanci tej kategorii stawiają na 
sprzedaż w tradycyjnych punktach, 
aż 62% ankietowanych zaznaczyło tę 
opcję jako dodatkowy kanał sprzedaży. 
Działalność marketingowa koncentruje 
się na wykorzystaniu wyszukiwarek 
– 100% pozycjonuje strony, 85,7% 
wykupiło płatne linki, 81% jest obecne 
w porównywarkach cen i tyle samo 
stosuje e-mail marketing, powyżej 80% 
wykorzystuje promocję sprzedaży, a aż 
62% reklamuje się poza internetem.

Sklepy z kategorii Dziecko/Zabawki 
to grupa proponująca największą liczbę 
produktów, aż 43% oferuje powyżej 
50 tys., a 90% więcej niż tysiąc. Tak 
szeroki wachlarz ofertowy utrzymywa-
ny jest przez współpracę z dużą liczbą 
dostawców, prawie 30% ankietowanych 
współpracuje z ponad 50 dostawcami, 

a 71,4% z ponad dziesięcioma. Wśród 
podejmowanych, wszechstronnych 
działań marketingowych jest to grupa, 
która jako jedyna zdecydowanie kreuje 
swój wizerunek. 62% ankietowanych 
wykorzystuje działania public relations 
(PR), a 81% informacje o trendach i no-
wościach marketingowych uzyskuje 
z mediów publicznych. Co ciekawe, 
jedynie 57% ankietowanych firm wie, 
ile dni według ustawy mają klienci na 
zwrot w pełni sprawnego produktu 
zakupionego poprzez internet. Mimo 
to jedynie 8% sklepom problemów 
nastręcza obsługa klienta, natomiast 
57,1% napotyka problemy z dostawca-
mi. Jednocześnie jest to bardzo opty-
mistyczna grupa, wśród której wszyscy 
respondenci uważają, że sprzedaż netto 

w kolejnym roku będzie większa, a 62% 
sądzi, że wzrośnie więcej niż o 25%.

Kategoria Moto skupia sklepy, któ-
rych asortyment związany jest z moto-
ryzacją: części zamienne, opony, dywa-
niki lub kosmetyka samochodowa. 
88% sprzedaje swoje produkty także 
na aukcjach internetowych, a 66,6% 
prowadzi handel hurtowy. Ciekawostką 
jest fakt, że prawie 90% udostępnia 
płatność przy odbiorze, za to szybki 
przelew internetowy wprowadziło 
tylko 10%, a płatności kartą kredytową 
lub systemu ratalnego nie oferuje żaden  
badany sklep. Sprzedaż netto jest na 
przeciętnym poziomie, 66,6% uzyskało 
ją w przedziale od 10 do 50 tys., ale 
w 90% przypadków była wyższa niż 
w poprzednim roku. Generalnie inter-
netowe sklepy motoryzacyjne nie mają 
zbyt dużo problemów handlowych,  
jednak kłopoty z firmami kurierskimi 
wskazało ponad 56% ankietowanych. 

Najmniej liczną kategorią są inter-
netowe delikatesy. Porównanie do 
krajów wysokorozwiniętych, takich jak 
Niemcy, Anglia czy USA, gdzie odsetek 
ten jest znacznie większy, pozwala pro-
rokować w najbliższym czasie szybki 
rozwój tego sektora. Potwierdza to fakt, 
że w 2008 roku e-delikatesów było o je-
den punkt procentowy mniej. Według 
brytyjskiego urzędu statystycznego, 
produkty spożywcze kupuje online 
już około 20% klientów. Sklepy kate-
gorii Delikatesy są nadal stosunkowo 
młodymi podmiotami handlowy-
mi, aż 92,3% istnieje krócej niż 5 lat. 
Najpopularniejszą formą marketingu 
w tej grupie są programy lojalnościowe, 
stosowane przez ponad 61% respon-
dentów, ponadto 46,2% korzysta z bez-
płatnych narzędzi i platform sprzeda-
żowych, podobnie jak sklepy z kategorii 
Hobby. Prawie jedna czwarta, bo 23% 
ma duże magazyny, których powierzch-
nia przekracza 500 m2, a 53,8% większe 
niż 100 m2. Średnia roczna sprzedaż 
netto kształtowała się w przedziale 
od 100 tys. do 500 tys. zł, odpowiedź 
tę zaznaczyło 46,2% respondentów. 
Ponadto aż 69,2% sklepów nie odczuło 
kryzysu, a wszystkie prognozują dalszy 
wzrost sprzedaży netto. 

Sklepy z kategorii Sport dbają 

o wygodę klienta w zakresie płatności, 

udostępniając wszystkie rodzaje 

płatności przelewem oraz płatność 

przy odbiorze.

Co drugi sklep z produktami Hobby 

wykorzystuje bezpłatne 

oprogramowanie platformy handlowej, 

a 42% boryka się z problemami 

związanymi z infrastrukturą 

informatyczną.

Branża Literatura/Film/Muzyka/Gry 

należy do najintensywniej się 

reklamujących, zarówno w sieci, 

jak i poza nią.

Największy asortyment produktów 

można znaleźć w sklepach z kategorii 

Dziecko/Zabawki.

Większość internetowych sklepów 

motoryzacyjnych sprzedaje swoje 

produkty także na platformach 

aukcyjnych.

69,2% internetowych delikatesów nie 

odczuwa pogorszenia koniunktury 

i 100% z nich prognozuje dalszy wzrost 

sprzedaży.
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STAŻ
Z naszego badania wynika, że zdecydo-
wana większość sklepów internetowych 
istnieje od 2 do 5 lat – ponad 58% i jest to 
aż o 20% więcej, niż w 2008 roku. 
Świadczy to o tym, że większość skle-
pów, które w zeszłym roku mogły 
pochwalić się stażem od 1 do 2 lat, wciąż 
istnieje. Ponad dwukrotnie zwiększyła 
się liczba sklepów przekraczających dzie-
sięcioletni staż, są to firmy, z których 
26% w swoim internetowym wachlarzu 
ofertowym ma ponad 50 tys. produktów, 
a kolejne 22% powyżej 10 tys., co stanowi 
dużo powyżej szacowanej średniej liczby 
produktów na sklep, wynoszącej około 
6100. Ponadto są to firmy, które chętnie 
wykorzystują zdobyte wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu sprzeda-
ży internetowej, aż 61% ma własne opro-
gramowanie platformy handlowej, co 
umożliwia im implementację innowacyj-

nych niestandardowych rozwiązań. 
Powyżej przeciętnej jest także wykorzy-
stywanie wiedzy pracowników (61%) 
i klientów (48%) w stosowanych działa-
niach marketingowych. Jedynie 50% 
sklepów istniejących ponad 10 lat zano-
towało lepszy niż w 2008 roku wynik 
finansowy, mimo że zysk wykazało 95%. 

KONCENTRACJA NA JEDNYM 
SKLEPIE
Od trzech lat nie zmienia się proporcja 
liczby prowadzonych sklepów, trzy 
czwarte respondentów zadeklarowało, 
że prowadzi wyłącznie jeden sklep 
internetowy. 

Trzy czwarte firm 
obsługuje wyłącznie 
jeden sklep internetowy.

Część 1: 
Informacje ogólne
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Dwa sklepy o różnym asortymencie 
miało 15,9% ankietowanych. 
Nieznacznie (do 8,8%) wzrosła liczba 
portali handlowych prowadzących 
sprzedaż za pośrednictwem trzech lub 
więcej witryn, jednak zysk netto oraz 
liczba zamówień są na porównywal-
nym poziomie do firm skupiających 
się na jednym sklepie. Ścisła zależność 
wiąże natomiast liczbę prowadzonych 

sklepów z okresem istnienia, ponad 
50% firm dywersyfikujących domeny 
ma więcej niż 2 serwisy internetowe, 
istnieje ponad 5 lat, a 12% ponad 10 
lat. Nieznacznym utrudnieniem pro-
wadzenia takiej działalności handlo-
wej jest potrzeba kreowania oraz pozy-
cjonowania kilku domen jednocześnie. 
We współczesnym handlu można spo-
tkać firmy sprzedające na wielu plat-
formach pod różnymi markami. 
Przykładem może być popularna 
internetowa księgarnia Helion, prowa-
dząca działalność w serwisach one-
press.pl oraz helion.pl. Innym przykła-
dem są przedsiębiorstwa handlujące 
w sieci oponami, Oponeo.pl SA 
(np. Oponeo.pl, Opony.com, 
Sklepzoponami.pl). 

Rozkład kategorii firm prowadzą-
cych jeden sklep niemal idealnie 
pokrywa się z rozkładem całej próby, 
wśród sklepów prowadzących więcej 
niż dwie platformy można zauważyć 
nieco większą liczebność w kategorii 
Moto (10,3%).

TŁUMÓW W PERSONELU NIE MA
Ponad połowa polskich sklepów inter-
netowych jest obsługiwana przez jedną 
(21,4%) lub dwie osoby (33,1%), od 
trzech do pięciu osób personelu jest 
w 28,2% firm, natomiast prawie dzie-
sięcioosobową kadrę zatrudnia 7,5% 
ankietowanych sklepów. 
W porównaniu z ubiegłym rokiem 
znacznie zmalała liczba sklepów 
z mniejszą od trzech liczbą pracowni-
ków, co wskazuje na ciągły rozwój 
branży e-commerce, wymagający do 
sprawnego działania liczniejszej kadry 
pracowniczej. Zaledwie 6 na 100 skle-
pów obsługiwanych jest przez 11 do 20 
osób, a w 1,7% zatrudnienie nie prze-
kraczało 50 osób. 67% największych 
sklepów, mających ponad 50 pracow-
ników, obsługiwało więcej niż jeden 
sklep, ponad połowa z nich istnieje 
dłużej niż 5 lat i 67% współpracowało 
w 2009 roku z więcej niż 50 dostawca-
mi. Natomiast co drugi sklep jedno-
osobowy był odwiedzany przez mniej 
niż 1000 unikalnych użytkowników 
miesięcznie oraz aż 80% miało naj-

mniejszy magazyn (poniżej 50 m2) lub 
nie posiadało go wcale. Te czynniki 
zmniejszyły koszty prowadzenia dzia-
łalności na tyle, że 100% respondentów 
zanotowało lepszy niż w 2008 roku 
wynik finansowy.

BOGATY WACHLARZ OFERTOWY
Prawie 30% respondentów ma w swojej 
ofercie od 1 do 5 tys. produktów. 
Średnia szacowana liczba oferowanych 
towarów w jednym sklepie kształtuje się 
na poziomie 6100. W stosunku do 2008 
roku, zmniejszyła się o 4% liczba naj-
mniejszych sklepów z ofertą do 100 
produktów, część z nich (2,5%) zwięk-
szyła asortyment do poziomu od 500 do 
1 tys., ale większość poszerzyła ofertę aż 
do 5 tys. produktów. Małe sklepiki z za-
ledwie 100 produktami stanowią prawie 
10% badanych, w większości przypad-

ków (65%) obsługiwane są przez jedną 
osobę i mają małe powierzchnie maga-
zynowe (88%). Wyjątkiem jest sklep 
specjalistyczny sprzedający parkiety 
własnej produkcji, do przechowywania 
których potrzebny jest magazyn o po-
wierzchni większej niż 500 m2, a za-

Trzy czwarte firm 
obsługuje wyłącznie 
jeden sklep internetowy.

54,5% polskich sklepów 
internetowych jest 
obsługiwane przez jedną 
lub dwie osoby.
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trudniający do 5 osób. Większość pod-
miotów gospodarczych oferujących do 
100 produktów prowadzi sprzedaż 
także na aukcjach (69%), nie ma wła-
snego tradycyjnego punktu sprzedaży 
(65%), wśród nich prawie jedna czwar-
ta, bo 24%, nie uzyskała zysku w 2009 
roku, a sprzedaż netto osiągnęła 
poziom poniżej 10 tys. (65%).

Największe ofertowo sklepy, stano-
wiące niecałe 4% próby, obsługiwane 
są przez więcej niż jedną osobę, a 24% 
potrzebuje ponad 50 pracowników. Są 
to firmy z ponad pięcioletnim stażem 
(71%) i roczną sprzedażą netto powy-
żej 1 mln (71%), wśród których jedy-
nie jedna (działająca w branży księ-
garskiej) nie osiągnęła zysku netto 
w 2009 roku. Firmy z tak bogatą ofer-
tą dbają o klientów i ich zadowolenie, 
84% ma własne oprogramowanie 
sklepu oraz własne rozwiązanie ser-
werowe lub serwer dedykowany, 
a 71% regularnie zasięga opinii klien-
tów na temat prowadzonych działań 
marketingowych. 

Na większą liczbę 
produktów pozwalają 
sobie sklepy z długim 
stażem i większą liczbą 
pracowników.
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DOSTAWCY
Celem zwiększania liczby dostawców 
jest przede wszystkim wzrost sprze-
daży, rozszerzenie oferty, obniżenie 
kosztów oraz większe zadowolenie 

klientów. Największa grupa respon-
dentów (34%) otrzymuje produkty od 
jednego do pięciu hurtowników, 
mniejsza część (24%) uzyskuje asorty-
ment od 5 do 10 dostawców, a 19% 
poszerza liczbę współpracowników 
do nawet 20. Wraz ze wzrostem liczby 
dostawców wzrasta liczba oferowa-
nych produktów oraz zatrudnianych 
pracowników, a także czas funkcjono-
wania na rynku. Sklepy współpracu-
jące z ponad 20 dostawcami w znaczą-
cej liczbie (80%) potrzebują co 
najmniej trzech pracowników do 
obsługi zamówień, z czego 28% uzy-
skało sprzedaż netto w przedziale 
między 1 a 5 mln, co jest dwukrotnie 
większą wartością w stosunku co całej 
próby ankietowanych.

Porównując z wynikami badania 
„E-commerce 2009”, proporcje 
poszczególnych przedziałów liczby 
dostawców zostały zachowane, nie-
znacznie zmniejszył się udział sklepów 
współpracujących z mniejszą od 10 licz-
bą dostawców, na poczet wzrostu firm 
kooperujących z dostawcami w liczbie 
od 21 do 50. Podobnie jak liczba ofero-
wanych produktów, tak samo liczba 
dostawców w porównaniu z ubiegłym 
rokiem nieznacznie się zwiększyła.

KANAŁY SPRZEDAŻY
Firmy działające na polskim rynku 
ecommerce nie ograniczają swojej 
działalności jedynie do sklepu interne-
towego, starają się funkcjonować także 
na innych płaszczyznach, zwiększając 
swoje szanse na pozyskanie nowych 
klientów. Jedynie 12,2% z badanych 
sklepów nie wykorzystuje dodatko-
wych kanałów sprzedaży i są to głów-
nie firmy jednoosobowe (80%), obsłu-
gujące poniżej 1000 klientów rocznie 
(56%), wśród których zaledwie 7% 
miało problemy z obsługą klienta. 
Średnie przychody sklepów skupiają-
cych się jedynie na handlu interneto-
wym są około 5 punktów procento-
wych mniejsze od konkurencji 
korzystającej z wielu kanałów sprzeda-
ży i skupiają się na pozycjonowaniu 
swoich stron (92%) oraz linkach spon-
sorowanych (63%), nie angażując się 
w tradycyjne formy i narzędzia rekla-
mowe stosowane poza internetem 
(75%). Tradycyjne kanały sprzedaży 
stosuje 45,9% ankietowanych firm, 
w większości zaś jest to główny kanał 
handlu, a posiadane sklepy interneto-
we stanowią jedynie uzupełnienie 
działalności.

Ciekawostką jest duży spadek zain-
teresowania portalami aukcyjnymi 
i mimo iż jest to nadal najpopularniej-
szy dodatkowy kanał sprzedaży, to 
w porównaniu z ubiegłym rokiem 
wykorzystanie jego spadło o prawie 
10 p.p. Powodem może być fakt, że 
zyski netto sklepów korzystających 
z możliwości sprzedaży aukcyjnej 
mieszczą się w statystycznych zakre-
sach zysków sklepów nie współpracu-
jących z portalami aukcyjnymi.

Podobnie jak stosowanie sprzedaży 
w tradycyjnych sklepach, tak samo 

sprzedaż hurtowa zyskała w ciągu 
roku na popularności ok. 4–5 p.p.. 
Sprzedaż za pośrednictwem tego 
kanału prowadziły firmy zatrudniają-
ce zarówno jednego (17%), dwóch 
(26%), jak i więcej pracowników, jed-
nak widać zależność, że do obsługi 
zamówień hurtowych potrzeba więk-
szej kadry, aby zagwarantować termi-
nowość i solidność świadczonych 
usług. 

Firmy korzystające z innych, niewy-
mienionych w ankiecie, kanałów 
sprzedaży najczęściej udzielały odpo-
wiedzi świadczącej, że stosują sprzedaż 
wysyłkową (katalogi), telemarketing, 
a jeden ze sklepów z branży motoryza-
cyjnej kontaktował się bezpośrednio 
z klientami na zlotach i giełdach samo-
chodowych. Zestawienie wyników 
z ubiegłorocznymi pokazuje znaczący 
spadek (8 p.p.) zainteresowania porta-
lami aukcyjnymi, lecz za to nieznaczny 

wzrost liczby sklepów mających trady-
cyjne punkty sprzedaży oraz sprzeda-
jących towary hurtowo. 

HANDEL MIĘDZYNARODOWY
Polskie sklepy coraz częściej obsługują 
zagraniczne zamówienia – w ubiegłym 
roku 47%, zaś w obecnych już 58% 
firm prowadzi sprzedaż za granicę. 
Coraz chętniej cudzoziemcy korzystają 
z polskich sklepów, które implementu-
ją coraz więcej języków obsługi. Nawet 
bezpłatne platformy handlowe, takie 

Dwie trzecie sklepów 
internetowych prowadzi 
jednocześnie sprzedaż 
na portalach aukcyjnych.

Ponad połowa 
ankietowanych 
współpracuje z mniejszą 
niż 10 liczbą dostawców.

R E K L A M A

Największy wybór metod płatności

http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=coHqlotFv6fI1vUMnAXrD6Q9nFkGIGPSS7B_CzhQ7G7.Q7/stparam=ligfhoenjd/url=www.dialcom24.pl
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jak pakiet OsCommerce, mają w stan-
dardzie kilka wersji językowych 
z możliwością ich wyboru na głównej 
stronie serwisu. Wśród wersji języko-
wych oczywiście najpopularniejszymi 
są angielska i niemiecka, jednak coraz 
częściej można spotkać platformy 

przystosowane dla mieszkańców 
Wschodniej Europy. Przykładem jest 
sklep morele.net, prezentujący ofertę 
w języku ukraińskim. Sprzedaż zagra-
niczną można prowadzić także za 
pośrednictwem odrębnego sklepu 

przeznaczonego dla klientów z kon-
kretnego kraju – ten sposób wybrała 
spółka Komputronik SA, działając 
w czeskiej domenie K24.cz.

Niektóre sklepy, które obsłużyły 
zamówienia międzynarodowe w 2009 
roku, być może obsługiwały w ten 
sposób Polaków przebywających za 
granicą, przykładem jest sklep oferu-
jący książki wyłącznie w języku pol-
skim. Wszystkie sklepy odnotowują-
ce zamówienia zagraniczne 
stosowały różne formy marketingu, 
a 84% pozycjonowało strony interne-
towe. W grupie sprzedawców działa-
jących w sieci powyżej dwóch lat 
odsetek ten wyniósł 68%, zaś wśród 
sklepów istniejących od dwóch do 
pięciu lat – już 58%.   

Wzrasta międzynarodowa 
sprzedaż polskich 
sklepów internetowych.
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SPRZEDAŻ NETTO W 2009 ROKU
2009 rok był zdecydowanie lepszym 
finansowo dla polskich sklepów 
internetowych, których zyski netto 
oscylowały pomiędzy 100 tys. zł 
a 500 tys. zł (26,7%), sprzedaż netto 
poniżej 10 tys. zanotował jedynie co 
jedenasty sklep. Większość mieszczą-
cych się w tym przedziale sklepów to 
firmy jednoosobowe (60%) lub 
z dwójką pracowników (38%), a także 
oferujące jedynie do 500 produktów 
(73%). Wyniki wszystkich grup 
sprzedażowych powyżej 100 tys. 
zysku netto zanotowały dalsze ich 
wzrosty. Taka duża różnica zysków 

w porównaniu z 2008 rokiem wyni-
kała również z niekompletnej próby, 
w której w tym roku najmniejszą 
część stanowiły nowo powstałe pod-
mioty handlowe.

Wśród najbardziej zyskownych 
sklepów 2009 roku, aż 60% pocho-
dziło z kategorii RTV/AGD/
Elektronika i tyle samo istniało na 
rynku powyżej pięciu lat, natomiast 

70% oferowało ponad 5 tys. produk-
tów. Sklepy te raczej nie korzystały 
z sprzedaży na platformach aukcyj-
nych (70%), a co drugi pracował na 
własnych serwerach, korzystając 
z własnego oprogramowania platfor-
my sklepowej (60%). 

DYNAMIKA SPRZEDAŻY 
SKLEPÓW INTERNETOWYCH
69% badanej populacji sklepów uzy-
skało większą wartość sprzedaży 
w stosunku do 2008 roku, w grupie tej 
aż 77% prowadziło jeden sklep inter-
netowy, a 10% współpracowało z po-
nad 50 dostawcami.

Co czwarty sklep osiągnął 
zyski z przedziału 
100–500 tys.zł. 

Część 2: 
Wyniki finansowe
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Mamy haka na 
Twoich klientów

Zwiększamy
konwersję

e-commerce

Od optymalizacji SEO, 
przez modyfikację ścieżki 
zakupowej, po złożone
projekty targetowania

behawioralnego.

Doradzamy i wdrażamy

Contium dostarcza pełen pakiet usług dla 
branży detalicznej i dystrybucji pozwalający 
stworzyć rozwiązania multi-channel commerce 
nowej generacji.

Wykorzystujemy wiodące technologie e-com-
merce, takie jak IBM WebSphere Commerce, 
Magento Commerce oraz bazującą na Java EE 
autorską platformę Unity Commerce.

Pracujemy m.in. dla: RTV Euro AGD, Sizeer,
amaZonka.pl, Leroy Merlin, Hewlett-Packard, 
Friday-Ad, Alsen.pl.

www.contium.pl
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Wraz ze wzrostem zysków netto, 
jakie zanotowały analizowane sklepy 
w 2009 roku, zwiększyła się analo-
gicznie dynamika zmian w stosunku 
do poprzedniego roku. Sklepy o zy-
skach przekraczających 100%, w po-
równaniu z zeszłorocznymi, nie dzia-
łają zbyt długo na rynku, 57% z nich 
od dwóch do pięciu lat, a jedynie 2% 
powyżej 10 lat. Wśród firm z dwu-
krotnie mniejszą dynamiką zysków 
do 2008 roku są głównie małe sklepy, 
oferujące poniżej 500 produktów 
i skupiające się na handlu w platfor-
mach aukcyjnych (86%). Wśród decy-
dujących zaś zmian dynamiki w la-
tach 2007/2008, w porównaniu 
z 2008/2009, można zauważyć, że 
mimo zyskownego 2009 roku, prawie 
dwukrotnie zmalała liczba sklepów, 
w których zysk netto zwiększył się 
o ponad 100%.

Początek 2010 roku także nie przy-
niósł optymistycznych danych. Liczba 
sklepów deklarujących niższy zysk 
w porównaniu z ubiegłym rokiem 
systematycznie się zwiększa, osiągając 
na początku 2010 roku wartość 25%, 
która w ciągu 2,5 lat wzrosła ponad-
trzykrotnie. Kłopoty w pierwszej 
połowie 2010 roku wykazują również 
sklepy, które do tej pory deklarowały 
systematycznie zwiększające się zyski 
– ich liczba w ostatnim okresie zmala-
ła z 68% do 54%.

LICZBA ZAMÓWIEŃ
Pod kątem otrzymanych wyników, 
sklepy można podzielić na trzy 
grupy, sklepy o przeciętnej liczbie 
zamówień od 1 do 5 tys. (28,5%), 
o najmniejszym obrocie poniżej 
tysiąca zamówień (48,8%) oraz duże 
sklepy o liczbie zamówień przekra-
czających 5 tys. (22,7%). Liczba skle-
pów obsługujących najwięcej zamó-
wień nieznacznie spadła w stosunku 
do poprzedniego roku, w którym 

Co trzeci sklep 
w 2009 roku obsługiwał 
od 1 do 5 tys. zamówień.
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wynosiła 5,8%. W tej grupie procen-
towej obecnie znajdują się firmy 
o rocznej sprzedaży netto przekra-
czającej 5 mln zł (88%), zatrudniające 
powyżej pięciu osób obsługi (67%), 
z których wszystkie osiągnęły zysk 
netto, a przynależność do poszcze-
gólnych kategorii branżowych jest 
tutaj całkowicie symetryczna.

Najpopularniejszy przedział od 
1 tys. do 5 tys. zamówień reprezento-
wany jest przez sklepy w głównej mie-
rze (81%) obsługujące także od 1 tys. 
do 5 tys. klientów rocznie, co przypi-
suje każdemu klientowi sklepu jedno 
zamówienie. Firmy te zatrudniają 
dwóch (35%) lub od trzech do pięciu 
(37%) pracowników, a ich obroty 
kształtują się na poziomie poniżej  
miliona (76%).

Najmniej popularne sklepy, obsłu-
gujące zaledwie dwa zamówienia 
tygodniowo, przynoszą bardzo małe 
zyski, a co drugie zamówienie w 2009 
roku nie przyniosło zysku wcale 
(42%). Sklepy te oferują zazwyczaj 
poniżej 500 produktów (67%) 
i w 2009 roku jedynie 39% z nich osią-
gnęło większy zysk niż w roku 
poprzednim. Można zauważyć ścisłą 
proporcjonalną zależność między 
liczbą oferowanych produktów a licz-
bą składanych zamówień. Ponadto im 
dłużej istnieje dany sklep, tym więk-
szą liczbą zamówień może się 
pochwalić. Sklepy z zamówieniami 
poniżej 100, w 35% miały staż krótszy 
niż trzy lata, gdzie przy liczbie powy-
żej 50 tys. zamówień odsetek ten zma-
lał do jedynie 8%.

W pytaniu ankietowym „W sto-
sunku do 2008 r. liczba zamówień 
w 2009 r. była:”, 67,8% respondentów 
odnotowało wzrost liczby obsługiwa-
nych zleceń, tak samo jak w poprzednim 

2 na 3 sklepy 
internetowe zwiększyły 
liczbę zamówień w 2009 
roku w porównaniu 
z rokiem 2008
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badaniu. Na niekorzyść zmienił się odsetek firm o mniej-
szej liczbie zamówień, które z wartości 9,7% z lat 2008/2007 
obecnie zwiększyły się prawie dwukrotnie, do 17,8%.

Wśród sklepów o największej dynamice zamówień 
– wyższej od 100%, odnotowano ponad 67% firm o sprze-
daży netto przekraczającej 100 tys., a ponadto 75% uzyskało 
także większą niż 100% dynamikę liczby klientów.

Prawie co drugi sklep (44%) uzyskał dynamikę sprzedaży 
wyższą od 1% do 50% w porównaniu z 2008 rokiem.

LICZBA E-KLIENTÓW
W roku 2009 najwięcej badanych respondentów obsłużyło 
od tysiąca do pięciu tysięcy klientów (28%), a w roku 
poprzednim najwyższa liczba klientów kształtowała się na 
poziomie od 100 do 1 tysiąca (36,9%), co jest optymistycz-
nym wynikiem i pozwala prognozować w najbliższym cza-
sie wzrost liczby zamówień oraz sprzedaży. Można zauwa-
żyć, że wzrost liczby obsługiwanych klientów nie jest 
w korelacji z kategoriami działalności analizowanych skle-
pów. Nadal istnieje niewiele firm, które obsługują masową 
grupę klientów, w 2009 roku 4% sklepów obsłużyło grupę 
ponad 50 tys. klientów, mimo że w 2008 roku było to jedy-
nie 2% badanej populacji. Ciekawostką jest fakt, iż 46% 
z nich jest obsługiwanych przez mniej niż trzy osoby, 
ponadto ponadprzeciętną grupę asortymentową stanowią 
tutaj Delikatesy (10%).

 Liczba klientów internetowych 
sklepów systematycznie wzrasta, 
co czwarty sklep w 2009 roku obsłużył 
od 1 tys. do 5 tys. klientów.

29

Czy Twoi klienci są jednakowi?

Inteligentny system
personalizowanych rekomendacji
dla e-biznesu
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Również niewielka liczba sklepów 
internetowych obsługuje małą licz-
bę, do 100 odbiorców (10,6%). 
W 2008 roku 19% przedsiębiorstw 
świadczyło usługi tej grupie konsu-
mentów, a rok później liczba firm 
zmniejszyła się, co może oznaczać, 
że liczba internetowych klientów 
stale rośnie.

ZYSK NETTO
W 2009 roku 87% respondentów 
osiągnęło zysk netto, gdzie w porów-
naniu z rokiem poprzednim zysk 
deklarowało ponad 73% badanych 
firm.  Wzrost na poziomie 14 p.p. 
oznacza, iż coraz więcej konsumen-

tów dokonuje zakupów przez inter-
net. W roku 2008 sklepy, które nie 
osiągnęły zysku, stanowiły około 27% 
całości badanego rynku, natomiast 
w bieżącym roku liczba ta zmalała do 
poziomu 13%. Wśród firm, które nie 
osiągnęły zysku w 2009 roku, nie ma 
ani jednej, która była obsługiwana 

przez więcej niż trzy osoby, nato-
miast jest aż 74% jednoosobowych.

Aby ocenić wielkość zysków pol-
skich sklepów internetowych, zadali-
śmy pytanie: „W stosunku do 2008 r. 
wynik finansowy (zysk/strata) netto 
w 2009 r. był:”. Analiza wyników 
pokazuje, że w stosunku do ubiegło-
rocznego badania, prawie dwukrot-
nie zwiększyła się liczba sklepów, 
które odnotowały spadek zysków. 
Obecnie co piąta badana firma 
zmniejszyła wyniki finansowe, 
a głównymi kategoriami ze spadkami 
są RTV/AGD/Elektronika (31%) oraz 
Dom/Ogród (21%). 

Do najliczniejszych grup procento-
wych odpowiedzi na szczegółowe 
pytanie o ubiegłoroczne zyski należy 
nieznacznie wyższy zysk od 1% do 
25%, który to przedział wskazało 
28,8% ankietowanych. Prawie 10% 
mniej popularnymi odpowiedziami 
było utrzymanie wyników finanso-
wych na porównywalnym poziomie 
(17,7%) oraz wzrost zysku o 25% – 50% 
(17,3%). Wśród firm o największych 
zyskach znalazło się 54% z co najmniej 
trzema osobami obsługi oraz 63% 
sklepów oferujących więcej niż tysiąc 
produktów, a 73% współpracuje z co 
najmniej sześcioma dostawcami. 

Coraz bardziej 
zyskowny staje się 
handel internetowy, 
87% e-sklepów osiągnęło 
zysk w 2009 roku.
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POPULARNE FORMY MARKETINGU
Współcześnie marketing rozumiany 
jest jako promocja towarów i usług, 
docierająca zarówno do bieżących, jak 
i potencjalnych klientów. Promocja ta 
jest coraz częściej prowadzona w inter-
necie i może obejmować sprzedaż, 
reklamę, budowanie wizerunku marki, 
badania marketingowe oraz obsługę 
klienta. Marketing internetowy może 
być uzupełnieniem tradycyjnych dzia-
łań marketingowych lub działaniem 
mającym na celu zdobycie przewagi 
konkurencyjnej. Internetowe narzę-
dzia marketingowe – takie jak e-mail 
marketing, reklama online, biuletyny 
elektroniczne, programy lojalnościowe, 
stowarzyszeniowe oraz dobrze zapro-
jektowany serwis internetowy 
– pozwalają na bardziej interaktywną 
komunikację, niż tradycyjne metody 
promocji. Wiedzę tę mają pracownicy 

polskiego sektora ecommerce, którzy 
od dwóch lat na pierwszych dwóch 
miejscach pod względem popularności 
stosowanych form marketingu wybie-
rają pozycjonowanie stron (78,5%) 
oraz obecność w porównywarkach cen 
(62,9%). Firmy pozycjonujące strony 
swoich sklepów w większości (64%) 
wykupiły także płatne linki oraz umie-
ściły produkty w porównywarkach 
cen (67%).

Promocję sprzedaży podobną do 
ubiegłego roku stosują dwie na trzy 
firmy, natomiast na kupowanie płat-
nych linków sponsorowanych zdecy-
dował się już co drugi sklep. Ponad 
4 p.p. zmniejszyła się popularność 

w porównaniu z 2008 rokiem, obecno-
ści w pasażach handlowych i katalo-
gach (53,3%). Jedną z niewielu form 
marketingu, której wykorzystanie 
wzrosło od ubiegłego roku, to e-mail 
marketing, którego najskuteczniejszym 
narzędziem jest newsletter, będący jed-
nym z podstawowych internetowych 
modułów funkcjonalnych platform 
handlowych. Natomiast największy 
spadek, o ponad 6 p.p., zaobserwowano 
w reklamie poza internetem. 
Innowacyjną formą promocji jest mar-
keting w portalach społecznościowych, 
których popularność szybko wzrasta, 
a precyzyjny dobór grup docelowych, 
które portale tego typu oferują, powi-
nien być coraz częściej doceniany. 
Obecnie z marketingu social media 
korzysta co dziesiąty e-sklep, wśród 
których większość (77%) obsłużyła 
ponad tysiąc klientów w 2009 roku.

Walka o pierwsze 
miejsca w wynikach 
wyszukiwania Google

Część 3: 
Marketing i wizerunek
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Obecność w wyszukiwarkach inter-
netowych, a głównie w Google, z któ-
rego korzysta ponad 90% polskich 
internautów, jest jedną z częściej stoso-
wanych form marketingu internetowe-
go. O jej skuteczności decyduje to, czy 
pozycjonowana strona znajduje się dla 
wybranych słów kluczowych w pierw-
szej dziesiątce lub dwudziestce wyni-
ków wyszukiwania. Tę formę marke-
tingu docenia ponad 55% 
ankietowanych. Co trzeci sklep za naj-
skuteczniejszą formę wymienia obec-
ność w porównywarkach cen, które 
przyciągają coraz więcej potencjalnych 
klientów, oferując im oprócz dostępu 
do najtańszego produktu, szczegółowe 
opisy i charakterystyki, a także cenne 
opinie innych użytkowników. Jedną 
z rzadziej stosowanych form reklamy 
jest reklama wizualna, która obecnie 

jest wykorzystywana jako narzędzie 
kreowania marki, ponieważ współ-
czynniki klikalności kształtują się na 
poziomie 1%, a konwersja jest zniko-
ma. Internauci stosują coraz bardziej 
„inteligentne” aplikacje blokujące 
reklamę typu display, a badania 
eyetrackinowe (polegające na śledzeniu 
ruchu gałek ocznych osoby biorącej 
udział w badaniu) pokazują, że wszel-
kiego rodzaju banery są coraz częściej 
ignorowane i niezauważane przez 
przeciętnego użytkownika sieci. 

INSPIRACJE MARKETINGOWE
Z jakich źródeł informacji korzystają 
właściciele sklepów, planując własne 
działania marketingowe? Pierwszym 
z nich są sami klienci (53,8%), którzy 
o swoich potrzebach informują głów-
nie na forach, czatach czy w komenta-
rzach. Drugie popularne źródło to 
media (51,4%), gdzie najczęściej jest 
wykorzystywany internet oraz telewi-
zja. Kolejnym czynnikiem inspirują-
cym do wdrażania różnych form mar-
ketingowych jest konkurencja, jest to 

Klienci, media 
i konkurencja w ciągłym 
monitoringu.
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jedno z najbardziej kreatywnych czyn-
ników stymulujących do zmian strate-
gii marketingowych. Systematyczne 
porównywanie produktów w odniesie-
niu do liderów z danej branży nazywa-
ne jest benchmarkingiem i wykorzy-
stywane jest przez 49,3% 
respondentów. Ostatnimi źródłami 
wiedzy marketingowej są pracownicy 
(26,4%), obecność na konferencjach 
i warsztatach (18,9%) oraz informacje 
uzyskiwane z uczelni wyższych (6,9%), 
a także inne źródła, wśród których 
ankietowani wymieniali własne 
doświadczenie i intuicję. 

Firmy przyglądające się zachowa-
niom klientów w większości (63%) 
monitorują także poczynania konku-
rentów, ponadto 42% z nich chce 
w przyszłości poprawić obsługę klien-
tów, chociaż obecnie jedynie 14% skle-
pów deklaruje takie problemy. 

Budowanie wirtualnej 
społeczności
Współczesne firmy odchodzą od kon-
centrowania się na krótkotrwałym 
myśleniu transakcyjnym, w którym 
zapomina się o kliencie po dokonaniu 
transakcji, zmierzając ku długofalo-
wemu marketingowi relacyjnemu, 
mającemu na celu nawiązanie i po-
głębienie kontaktów z każdym klien-
tem. Większość wirtualnych społecz-
ności tworzy się samoistnie, 
zazwyczaj odłączając się od więk-
szych frakcji, internauci spotykają się 
w miejscu, gdzie mogą porozmawiać 

na wybrane tematy lub podzielić się 
wrażeniami.

Popularność internetowych społecz-
ności budowanych wokół e-sklepów 
wzrosła od ubiegłego roku (45,7%) 
o ponad 10 p.p. i wynosi obecnie 56,5%. 
Coraz więcej sklepów buduje tematycz-
ne fora dyskusyjne (20,2%), gdzie klien-
ci otrzymują wiadomości na temat ofe-
rowanych produktów, w zamian 

pozostawiając informacje zwrotne 
i opinie, które mogą być wykorzysty-
wane w celu poprawy jakości asorty-
mentu oraz budowania marki. Jednak 
administracja i moderowanie forum 
zwiększa liczbę problemów, ponad 21% 
sklepów posiadających fora interneto-
we miało problemy z obsługą klientów, 
zwłaszcza że 58% z nich było prowa-
dzone przez mniej niż trzy osoby. 

W 2009 roku już 56,5% 
e-sklepów budowało 
wirtualne społeczności.
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Najpopularniejszym narzędziem 
pomocnym przy kreowaniu społeczno-
ści jest możliwość oceniania zakupio-
nych produktów (43,5%), która to usłu-
ga jest standardowo implementowana 
w większości platform handlowych.

Użytkownicy zebrani w wirtualnej 
społeczności są doskonałą grupą doce-
lową, wśród której można szybko i sku-
tecznie przeprowadzać badania marke-
tingowe, wprowadzać nowe produkty, 
a przede wszystkim zwiększać ich lojal-
ność przez różnego rodzaju programy 
i oferty specjalne. Na wykorzystanie 
portali społecznościowych zdecydowało 
się jedynie 13,5% ankietowanych, wśród 
których 33% działa na rynku powyżej 
R E K L A M A
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pięciu lat i 64% z nich jest obsługiwane 
przez co najmniej trzy osoby. 

KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI
Jednym z podstawowych elementów 
marketingu jest komunikacja, a w przy-
padku sektora e-commerce komunikacja 
z klientem, która jest integralną częścią 
marketingu partnerskiego, charaktery-
zującego się budową, umacnianiem i po-
głębianiem relacji z konsumentami, 
czego długofalowym wynikiem powi-
nien być zwiększający się zysk sklepu. 
Podobnie jak w zeszłym roku, e-mail jest 
najpopularniejszą formą komunikacji 
klientów z obsługą sklepu (54,5%). 
Popularność tego narzędzia jest duża, 

dwie trzecie polskich internautów ma 
więcej niż trzy konta pocztowe, a jedynie 
1% nie ma żadnego. Mimo to stosunek 
kontaktów telefonicznych do e-mailo-
wych zmniejszył się w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym z 2,6 do 1,9, czego przy-
czyną było zwiększenie liczby kontaktów 
telefonicznych o 5,5 p.p. 

Niska popularność stosowania for-
mularzy dostępnych na stronach skle-

pów (14,8%) jest spowodowana dużą 
liczbą witryn, które takiego narzędzia 
nie udostępniają, ponad 64% sklepów 
obsługujących formularze wykorzy-
stuje oprogramowanie własne lub 
zakupione. Ciekawostką jest, że 64% 
e-sklepów oferujących komunikację za 
pomocą komunikatorów interneto-
wych obsługiwane jest tylko przez 
jedną osobę, natomiast 91% przez 
mniej niż trzy. Może to być spowodo-
wane bardzo małą popularnością tej 
formy komunikacji ze sklepem (2,2%), 
mimo że w kontaktach ze znajomymi 
jest to zdecydowanie najpopularniej-
sze internetowe narzędzie wymiany 
informacji.

Dwa razy więcej osób 
kontaktuje się z obsługą 
sklepu za pomocą poczty 
e-mail niż telefonicznie.
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USŁUGI HOSTINGOWE SEKTORA 
ECOMMERCE
Najpopularniejsze usługi hostingowe 
to serwery wirtualne (33,2%) oraz 
dedykowane (28,3%), nieco mniej-
szym zainteresowaniem cieszył się 
hosting na platformach sklepowych 
(17,7%). Na własne rozwiązanie 
serwerowe zdecydowało się jedynie 
14,8% ankietowanych, głównym 
czynnikiem determinującym wybór 
własnego systemu serwerowego jest 
konieczność zapewnienia bezpie-
czeństwa danych i transferów połą-
czeń, które to cechy w przypadku 
rozwiązań zewnętrznych są cedowa-
ne na właściciela hostingu. Jedynie 
3% sklepów działających na własnych 
serwerach odnotowało włamanie, 
a aż 50% ma także własne oprogra-
mowanie platformy sklepowej i są to 

głównie sklepy działające na rynku 
ponad 10 lat (41%).

Z bezpłatnych kont korzysta jedynie 
3,9% respondentów i są to głównie 
firmy obsługiwane przez mniej niż 
trzy osoby (89%), z liczbą produk-
tów poniżej tysiąca (68%), z roczną 
sprzedażą netto poniżej 10 tys. (56%). 
Zdecydowanie najrzadziej stosowana 
jest kolokacja (1,63%), czyli płatne 

Serwery dedykowane 
i wirtualne 
najpowszechniej 
stosowane wśród 
sklepów internetowych 
w 2009 roku.

Część 4: 
Infrastruktura 
i bezpieczeństwo
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lokowanie swoich serwerów w profesjo-
nalnych serwerowniach. 

OPROGRAMOWANIE PLATFORM 
SKLEPOWYCH
Jakie oprogramowanie do obsługi 
sklepu internetowego wykorzystywali 
Państwo w 2009 roku? Na to pytanie 
odpowiedzi podzieliły się na porów-
nywalne 4 części, wśród których 
największa to oprogramowanie zaku-
pione (31,5%), stosowały je głównie 
firmy obsługiwane przez mniej niż 
trzy osoby (91%). Drugim rodzajem 
stosowanego oprogramowania jest 
własna aplikacja (27,4%), która w po-
równaniu do zakupionego systemu 
charakteryzuje się dużą elastycznością. 
Zalety potwierdza fakt, że w stosunku 
do 2008 roku popularność tej formy 
zwiększyła się o prawie 4 punkty pro-
centowe, w przeciwieństwie do zaku-
pionych gotowych aplikacji, których 
liczba spadła o 5,5 p.p.

Oprogramowanie open source, 
wśród których znalazły się rozwiąza-
nia typu osCommerce oraz ZenCart, 
stosowane jest w co piątym sklepie 
internetowym. ZenCart, podobnie 
jak osCommerce, jest aplikacją opar-
tą na jezyku programowania PHP 
i bazie My SQL. ZenCart odłączył się 
od pakietu osCommerce i funkcjo-
nuje obecnie jako osobna platforma. 
Opensource’owe rozwiązania można 

dopasować do sprzedaży większości 
artykułów, jednak bez znajomości 
programowania trudno jest wprowdzić 
chociażby drobne zmiany. Ponadto 
istnieje niewiele profesjonalnych 
darmowych szat graficznych, a zmia-
na ogólnej kompozycji ustawienia 
głównej strony jest trudna lub cał-
kowicie niewykonalna bez ingerencji 
w kod źródłowy oprogramowania. 

Oprogranowanie to wykorzystują nie 
tylko małe sklepy z roczną sprzedażą 
netto poniżej 10 tys. (5%), ale – co inte-
resujące – także te notujące sprzedaż 
między jeden a pięć mln (11%).

Wykorzystanie platform skle-
powych typu iStore, Bazarek.pl lub 
Otwarte24.pl utrzymało się na niskim 
poziomie, niewiele przekraczającym 
17% badanych sklepów. Głównymi 
zaletami są gotowa aplikacja, wypro-
mowana marka serwisu, pomoc tech-
niczna oraz brak konieczności posia-
dania serwera. Ponadto aż 82% takich 

Prawie co trzeci sklep 
działa na zakupionym 
oprogramowaniu, 
niewiele mniej jest 
własnych rozwiązań 
informatycznych.
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Z nami jest 
bezpiecznie

Dostarczamy 
pewne i bezpieczne 

rozwiązania 
e-commerce

Wiodące platformy, 
hosting zarządzany z SLA, 

specjalna metodyka 
realizacji projektów.

Doradzamy i wdrażamy

Contium dostarcza pełen pakiet usług dla 
branży detalicznej i dystrybucji pozwalający 
stworzyć rozwiązania multi-channel commerce 
nowej generacji.

Wykorzystujemy wiodące technologie e-com-
merce, takie jak IBM WebSphere Commerce, 
Magento Commerce oraz bazującą na Java EE 
autorską platformę Unity Commerce.

Pracujemy m.in. dla: RTV Euro AGD, Sizeer,
amaZonka.pl, Leroy Merlin, Hewlett-Packard, 
Friday-Ad, Alsen.pl.

www.contium.pl
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sklepów jest prowadzone przez jedną 
osobę, co wyjaśnia fakt, iż tylko 13% 
przekroczyło pulę pięciu tysięcy pro-
duktów w ofercie, a 74% ma ich mniej 
niż tysiąc.

Unikalni Użytkownicy
Unikalny użytkownik (UU) to osoba 
odwiedzająca stronę sklepu, rozpo-
znawalna na podstawie numeru IP 
lub plików cookie. Prawie połowa 
internetowych sklepów (46,3%) jest 
odwiedzana przez mniej niż pięć 
tysięcy unikalnych użytkowników 
rocznie, co daje około 14 nowych 

potencjalnych klientów dziennie. 
Nie jest to zbyt duża liczba, jeżeli 
weźmie się pod uwagę fakt, że współ-
czynnik charakteryzujący stosunek 
liczby odwiedzin do liczby doko-
nanych zakupów jest bardzo niski. 
Największą grupę sklepów (16,7%) 
odwiedza od 10 tys. do 50 tys. UU 
i są to głównie firmy obsługiwane 
przez ponad trzy osoby (62%), współ-
pracujące z więcej niż 10 dostawcami 

oraz osiągające zyski netto powyżej 
500 tys. (46%). 

Popularne sklepy z liczbą unikal-
nych użytkowników większą od 50 tys. 
(16%) wymagają do obsługi co naj-
mniej 10 osób (38%). Ich sukces, jakim 
niewątpliwie jest duża popularność, 
można wytłumaczyć ofertą produk-
tową na poziomie powyżej 5 tys. oraz 
skutecznym marketingiem. 88% z nich 
stosuje pozycjonowanie swoich stron 
internetowych, 72% jest dostępnych 
w porównywarkach cen oraz opłaca 

linki sponsorowane w wyszukiwarkach 
(73%), co może skutkować zyskiem 
netto powyżej miliona osiągniętym 
przez 64% badanej populacji. 

Natomiast wszystkie sklepy 
z „najwyższej półki”, o liczbie uni-
kalnych użytkowników powyżej 
500 tys., współpracują z co najmniej 
20 dostawcami oraz mają własne 
bądź zakupione rozwiązania ser-
werowe. 67% z nich osiągnęło zysk 
ponad 5 mln. W 2009 roku ponad 
5,5% respondentów nie znało liczby 

Wraz ze wzrostem 
liczby użytkowników 
odwiedzających sklep 
znacząco zwiększa się 
zysk netto.

Czy prowadzisz sklep internetowy?       
Czy wiesz, że prowadząc e-sklep przetwarzasz dane osobowe?
Czy chronisz prywatność swoich klientów? 
Czy zabezpieczasz sklep internetowy Certyfikatem SSL?
   

www.sklep.unizeto.pl

Zadbaj o bezpieczeństwo danych osobowych! Kup certyfikat CERTUM SSL z 10% rabatem.

?
?
?

Certyfikaty SSL - Bezpieczeństwo w dobrej cenie

www.sklep.unizeto.pl

* kod rabatowy ważny do 30-11-2010r. może być wykorzystany dowolną  
    ilość razy i nie łączy się z innymi promocjami

E-COMMERCE2010 
KOD RABATOWY* 
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użytkowników, którzy odwiedzili ich 
platformę sklepową.

BEZPIECZEŃSTWO 
Bardzo ważną kwestią decydującą 
o powodzeniu firmy sektora ecom-
merce na rynku jest zapewnienie 
odpowiedniego stopnia bezpieczeń-
stwa zastosowanych rozwiązań 
i przekonanie klientów o ich nieza-
wodności. Ciągłe wdrażanie nowo-

czesnych technologii, upowszechnie-
nie internetu oraz dynamiczny 
rozwój usług świadczonych za pomo-
cą sieci stały się przyczyną rozwoju 
nowych dziedzin działalności prze-
stępczej. Wraz ze wzrostem liczby 
transakcji handlowych i finansowych 
w internecie, zwiększa się liczba 
dokonywanych przestępstw. Wśród 
najczęściej odnotowywanych zdarzeń 
w sieci są oszustwa związane z prze-
prowadzanymi transakcjami na plat-
formach aukcyjnych, a także płatno-
ściami kartami kredytowymi. Sklepy 
internetowe są bezpieczniejsze jeżeli 
rozważamy jedynie aspekt oszustw, 
jednak są bezustannie poddawane 
próbom włamań, które na szczęście 
w 2009 roku jedynie w 8% okazały się 
skuteczne.

Wśród sklepów, w których dokona-
no włamania, znajdowały się serwery 
wirtualne (41%), dedykowane (38%), 
a także platformy sklepowe (10%). 
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem 
okazały się własne serwery, których 

w badanej populacji było zaledwie 5%. 
Włamań dokonano w większości (44%) 
do sklepów z asortymentem do 1 tys. 
produktów i co najmniej pięcioletnim 
stażem (33%), a z zyskiem netto powy-
żej 100 tys. (69%).

80% działajacych 
sklepów nie odnotowało 
włamania w 2009 roku. 
Spośród 8% sklepów, 
które stwierdziły 
dokonanie włamania, 
większość – bo aż 41% 
– znajdowała się na 
serwerach wirtualnych. 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Czy sklepy internetowe powinny stosować certy-
fi katy SSL? 

Zdecydowanie tak! i to z kilku powodów - zacznijmy od infor-
macji o klientach przetwarzanych przez sklepy internetowe. 
Wiadomo, że każdy sklep prowadzący sprzedaż wysyłkową by 
zrealizować zamówienie musi mieć imię, nazwisko klienta oraz 
adres gdzie towar ma być dostarczony. Ponieważ są to infor-
macje, które łącznie umożliwiają identyfi kację danej osoby 
to w świetle prawa są to dane osobowe. Tak, więc sklepy inter-
netowe niezależnie od swojej wielkości zbierają i przetwarzają 
dane osobowe, a te zgodnie z prawem muszą być zabezpie-
czone przed osobami nieuprawnionymi. Osobą odpowie-
dzialną za właściwe zabezpieczenie danych osobowych jest 
w tym przypadku właściciel sklepu internetowego.

Kolejnym ważnym argumentem za stosowaniem certyfi ka-
tów SSL jest bezpieczeństwo kont klientów, których założe-
nie jest zazwyczaj konieczne przed dokonaniem pierwszego 
zamówienia. Brak szyfrowania przy zakładaniu lub logowaniu 
się do takiego konta porównać można z dobrowolnym odda-
niem danych służących do logowania przypadkowej osobie. 
Osoba taka, znając login i hasło do konta może np. zmie-
nić adres dostawy już zamówionego i opłaconego towaru. 
Straty poniesie klient winą obarczając sklep, który nie zre-
alizował jego zamówienia. W sieci pojawią się wzajemne 
oskarżenia a w konsekwencji klienci będą omijać sklep, 
który ma złą opinię.

Jak zatem ograniczyć ryzyko i ustrzec się przed 
utratą klientów lub zarzutami ze strony GIODO? 

Odpowiedź jest prosta - trzeba stosować stosowne zabezpie-
czenia. Najprostszym a zarazem najtańszym jest certyfi kat SSL, 
który po pierwsze dostarcza informacji klientom, kto jest wła-
ścicielem danego serwisu a po drugie zapewnia szyfrowanie 
danych wymienianych pomiędzy sklepem a klientami chroniąc 
zarówno interes właściciela sklepu jak i dane osób zamawiają-
cych.

Są różne certyfi katy SSL i pochodzą od różnych 
wystawców, jaki zatem certyfi kat SSL wybrać?

Certyfi kat dobiera się do wielkości serwisu, jago struktury 
(subdomeny) i przeznaczenia. Są certyfi katy przeznaczone 
dla małych sklepów internetowych oraz dla dużych instytu-
cji fi nansowych. Jedne zabezpieczają samą domenę a inne 
wszystkie podpięte subdomeny. Istotnym kryterium wyboru 
jest też rozpoznawalność danego certyfi katu jako zaufanego 
przez przeglądarki internetowe – taki certyfi kat wydać mogą 
wyłącznie zaufane centra certyfi kacji, do których zaliczane jest 
CERTUM Powszechne Centrum Certyfi kacji.

Więcej informacji na temat certyfi katów SSL znajdą Państwo 
na www.ssl.certum.pl

http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=coHqlotFv6fI1vUMnAXrD6Q9nFkGIGPSS7B_CzhQ7G7.Q7/stparam=pmgseunqtr/url=www.ssl.certum.pl
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RODZAJE PŁATNOŚCI
Systemy płatności internetowej wyko-
rzystywane w sektorze ecommerce 
powinny być niezawodne oraz łatwo 
rozszerzalne, zapewniać anonimowość 
i przede wszystkim bezpieczeństwo 
transakcji. Najchętniej oferowanym 
sposobem płatności jest przelew na 
konto, który udostępniany jest przez 
ponad 97,5% analizowanych sklepów, 
co potwierdzają zeszłoroczne badania, 
w których tę formę oferowało 96,3% 
badanych. Przelew jest bezpieczny 
zarówno dla klienta, jak i sklepu, gdyż 
udostępnia jedynie numer rachunku 
bankowego. Niewiele mniej sklepów 
(96,1%) pozwala na zapłatę za towar 
przy odbiorze, co prawda wprowadza 
dodatkowe koszty związane z obsługą 
płatności, lecz jest to bardzo wygodna 
forma dla klientów, którzy przyzwycza-

jeni do tradycyjnej formy zakupów, pre-
ferują odbiór osobisty (o ile to możliwe) 
wraz z zapłatą. Ten rodzaj, podobnie jak 

przelew na konto, w porównaniu z ubie-
głym rokiem, stał się bardziej dostępny 
o około 5 p.p. sklepów.

Co druga firma oferuje możliwość 
płatności kartą płatniczą (58,4%), przy 
czym nie został tutaj uwzględniony 
podział na karty wypukłe (emboso-
we), płaskie kredytowe czy wirtualne. 

W badaniu zapytaliśmy ankietowa-
nych o to, które opcje płatności cie-
szyły się w ubiegłym roku największą 
popularnością. I tak, płatność kartami 
okazała się rzadko stosowana ze wzglę-
du na liczne wady tego rozwiązania, 
jakimi jest brak możliwości regulowa-
nia niższych opłat, brak anonimowości 
charakterystycznej dla opłat gotówko-
wych oraz – co najważniejsze – mały 
poziom bezpieczeństwa. Często przy 
zakupach dokonywanych na niewielkie 
kwoty nie jest wymagana każdorazowa 
autoryzacja. 

Dużo bardziej popularny jest szybki 
przelew internetowy (17,8%) wyko-
rzystywany głównie przez sklepy z co 
najmniej dwuletnim stażem (87%). 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, w 2009 roku co czwarty sklep 
internetowy oferował system ratalny, 

Zdecydowanie 
najpopularniejszymi 
formami płatności 
w 2009 roku była 
płatność przy odbiorze 
oraz przelew na konto.

Część 5: Część 5: 
Płatności 
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lecz zaledwie 2,5% respondentów uzna-
ło tę formę za najpopularniejszą i były 
to głównie sklepy z ofertą powyżej 
1 tys. produktów (67%) i przekraczające 
100 tys. rocznej sprzedaży netto (83%). 

Podobnie jak w zeszłym roku, 
można zauważyć zależności między 
liczbą oferowanych form płatności 
a stażem sklepu – im dłużej działająca 
na rynku firma, tym więcej wdraża 
możliwości regulacji opłat.

FIRMY OBSŁUGUJĄCE 
ELEKTRONICZNE PŁATNOŚCI
Serwisy dedykowane firmom o cha-
rakterze handlowym oferują wiele 
narzędzi bankowych ułatwiających 
R E K L A M A
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obsłudze sklepów profesjonalne i bez-
pieczne zarządzanie płatnościami. 
Kluczową zaletą dla klientów jest moż-
liwość realizacji płatności w ciągu 
kilku minut, przeważnie bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów. Wdrożenie 
elektronicznych płatności pozwala na 
rozszerzenie wachlarza oferowanych 
możliwości zapłaty o karty płatnicze, 
przelewy transferowe i elektroniczne, 
a także transakcje w walutach obcych. 
Od wielu lat najpopularniejszym ser-
wisem wspomagającym obsługę płat-
ności jest stosunkowo młody, powstały 
w 2006 roku, system płatności firmy 
PayU SA, która wchodzi w skład 

Grupy Allegro. W 2009 roku wykorzy-
stywało go 32% analizowanych przed-
siębiorstw, natomiast 26,1% ankieto-
wanych nie korzysta z żadnej z firm 
oferujących elektroniczne płatności. 
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że 
w porównaniu z ubiegłym rokiem 
odsetek ten zmalał o 4 punkty procen-
towe.

Największy progres w stosunku do 
2008 roku (5 p.p.) zanotował system 
oferowany przez PayPal Polska Sp. z o.o., 
w 2009 roku PayPal.pl zaimplemento-
wało ponad 14,5% sklepów, jego popu-
larność spowodowana jest niewątpli-
wie możliwością szybkiego i prostego 

Co trzeci sklep oferuje 
możliwość zapłaty przez 
system platnosci.pl, 
a co czwarty nie 
współpracuje z żadną 
firmą obsługującą 
elektroniczne płatności.

R E K L A M A

Płatności on-line w rękach profesjonalistów 
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regulowania płatności zagranicznych. 
Niewiele rzadziej oferowany jest 
Dotpay.pl (11,1%), który także zanoto-
wał niewielki wzrost popularności 
(1,5 p.p.) w stosunku do ubiegłego 
roku. Niewiele powyżej 5% responden-
tów współpracuje z mniej popular-
nymi na polskim rynku ecommerce 
firmami, takimi jak eCard SA (5,7%) 
oraz DialCom24 Sp. z o.o. (5,6%). 
Najrzadziej oferowany jest serwis 
Polcard.pl (3,9%) opracowany przez 
First Data Polska SA. 

ZWROTY SPRAWNYCH 
PRODUKTÓW
Kolejne pytanie ankietowe: „Ile dni 
mają klienci na oddanie sprawnego pro-

duktu w Państwa sklepie?”, miało dwa 
cele: sprawdzenie znajomości przepisów 
prawnych obowiązujących firmy prowa-
dzące sprzedaż za pomocą internetu 
oraz jakość świadczonych usług i budo-
wanie lojalności klienta. Ustawa z dnia 
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny – art. 2 mówi: 
„Konsument, który zawarł umowę poza 
lokalem przedsiębiorstwa, może od niej 
odstąpić bez podania przyczyn, składa-
jąc stosowne oświadczenie na piśmie, 
w terminie dziesięciu dni od zawarcia 
umowy”.

Optymistycznym wynikiem jest 
wartość 77,4% odpowiedzi udzielo-

nych przez ankietowane sklepy, zgod-
nych z ustawą, natomiast kolejne 12% 
umożliwia klientom dokonanie zwrotu 
sprawnych produktów w terminie dłuż-
szym, do 30 dni (8,2%) i 14 dni (3,8%). 
Niezgodnie z prawem kwestię zwrotów 
bez podania przyczyny rozstrzygnęło 
w 2009 roku jedynie 8% badanych, 
w czym ponad połowa (4,8%) daje tygo-
dniowy okres na rezygnację z umowy 
kupna. Niepokojąca jest zależność, 
że wśród firm, które nie przyjmują 
zwrotów zakupionych poprzez internet 
towarów, aż 36% działa w branży ponad 
5 lat, natomiast 57% oferuje jedynie 
do 500 produktów i jak do tej pory nie 

miało problemów fiskalnych i praw-
nych (86%). Wśród odpowiedzi z grupy 
inne (2,3%), respondenci wpisywali 
indywidualne podejście do każdej rekla-
macji, zanotowaliśmy także odpowiedź 
„Generalnie nie ma zwrotów, a jeśli 
byłaby taka potrzeba, będziemy się nad 
tym zastanawiać”.

Jedynie 3% sklepów 
nie przyjmuje zwrotów 
sprawnych produktów 
zakupionych poprzez 
internet, stojąc 
w konflikcie z prawem.
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GOSPODARKA MAGAZYNOWA 
SKLEPÓW INTERNETOWYCH
W 2008 roku 22% badanych sklepów 
nie miało magazynów, obecnie odse-
tek ten zmalał aż do 8%. Częściowo 
wynika to z rozbudowy infrastruk-
tury magazynowej rozwijających się 
sklepów, lecz duża część zeszłorocz-
nych odpowiedzi zaznaczana była 
przez firmy, które przechowywały 
towar w bardzo małych pomieszcze-

niach, niemających znamion defini-
cyjnych magazynów. Natomiast w te-
gorocznej ankiecie firmy te mogły 
zaznaczyć odpowiedź z najmniejszą 
powierzchnią magazynową. Główną 
przyczyną rezygnacji z użytkowania 
magazynów jest obniżenie kosztów. 
Sklepy nie muszą płacić za wynaj-
mowaną powierzchnię, za trans-
port towarów od dostawcy oraz nie 
potrzebują dodatkowych pracowni-

ków na etacie magazyniera, w takich 
przypadkach zazwyczaj zamówiony 
towar jest wysyłany bezpośrednio od 
dostawcy do klienta z pominięciem 
sklepu. Ciekawostką jest, że 61% 
sklepów niemających magazynów 
oferuje odbiór osobisty jako formę 
dostawy. Przeważnie są to małe 
sklepy zatrudniające poniżej 3 osób 
(71%) i oferujące mniej niż tysiąc 
produktów (63%).

Część 6: Część 6: 
Logistyka
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Wielkość istniejących magazy-
nów w internetowych sklepach w co 
trzeciej firmie (37,3%) jest mniejsza 
niż 50 m2. Powierzchnie od 50 m2 
do 100 m2, gabarytowo przypomi-
nające magazyny, ma ponad 21% 

ankietowanych sklepów i są to w po-
nad połowie (52%) firmy oferujące 
ponad tysiąc produktów, współpra-
cujące z ponad pięcioma dostawcami 
(73%). W przedziale od 100 m2 do 
500 m2 powierzchni mieści się 22,8% 
respondentów, największe magazyny 
wykorzystuje 9,4% analizowanych 
sklepów, wśród których 41% działa na 

rynku powyżej pięciu lat. Posiadanie 
magazynu znacznie przyspiesza pro-
ces dostarczenia produktu do klienta, 
zwłaszcza w przypadku sklepów ze 
sprzętem komputerowym, gdzie czę-

sto klient życzy sobie złożenie całej 
jednostki z różnych podzespołów. 57% 
sklepów z powierzchniami magazy-
nowymi powyżej 500 m2 zatrudnia 
więcej niż pięciu pracowników oraz 

91,4% internetowych 
sklepów ma magazyn, 
w 62,7% przypadków 
ma on więcej powierzchni 
niż 50m2.

R E K L A M A
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oferuje powyżej 10 tys. różnych 
produktów i 74% osiągnęło w 2009 
roku sprzedaż powyżej miliona. 
Zauważalna jest logiczna zależność, 
gdzie wraz ze wzrostem powierzchni 
magazynowej zwiększa się także licz-
ba zatrudnianych pracowników.

DOSTAWA DO KLIENTA

Najpopularniejszą (91,6%) i naj-
chętniej stosowaną (62,9%) formą 
dostawy zakupionych produktów do 
klienta w 2009 roku była przesyłka 
kurierska, którą stosowało o 10% 
sklepów więcej niż w poprzednim 
roku. Wzrost popularności przesyłek 
kurierskich tłumaczy fakt niższych 

O 20 punktów 
procentowych spadła 
liczba klientów 
korzystających 
z przesyłki pocztowej. 
Jest ona też oferowana 
przez mniej sklepów 
– nastąpił tu spadek 
o 5 p.p. w stosunku 
do roku 2008.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

www.traffica.pl

Jak zarobić 
a się nie narobić?
Na prowadzenie e-sklepu składa się szereg czynności związanych z kontaktami 
z dostawcami, wprowadzaniem produktów, programowaniem aplikacji 
sklepowej, reklamą, pozycjonowaniem sklepu, kontaktach z klientami, na 
pakowaniu i wysyłce kończąc. Większość rozwijających się dynamicznie 
e-sklepów, poszukuje wiarygodnych dostawców usług, które można 
outsourcować.
Niezwykle ciekawą usługę oferuje firma Traffica z Warszawy, której e-sklepy 
powierzają magazynowanie towarów, pakowanie i wysyłkę. Dla wielu sklepów 
są to czynności mocno absorbujące, żmudne, wymagające zatrudniania 
pracowników, wizyt na poczcie, a z punktu widzenia rozwoju nie postępowe. 

Postanowiliśmy sprawdzić do kogo kierowana jest usługa – do dużych sklepów, 
czy jest przystępna także dla mniejszych. W firmie Traffica odpowiedzi udzielił 
nam dyr. Mirosław Geneja:
Usługi logistyczne, które oferujemy, są szczególnie atrakcyjne właśnie dla małych 
i średnich e-sklepów. Nasza oferta znajduje zainteresowanie nawet wśród sklepów, 
które wysyłają po kilkanaście paczek miesięcznie. 
Dysponujemy niezbędnymi opakowaniami i dobieramy je adekwatnie do potrzeb 
wysyłanych towarów. Bardzo cenimy czas klientów, a w związku z tym przesyłki 
są nadawane najpóźniej następnego dnia po odebraniu zamówień. Już od 11 lat 
oferujemy usługi związane z przygotowywaniem i nadawaniem listów i paczek, 
a miesięcznie ekspediujemy ok. miliona przesyłek. 
Zachęcam do sprawdzenia jak przystępne cenowo są nasze usługi.
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cen, zwłaszcza dla firm podpisują-
cych stosowne umowy, oraz krótki 
czas realizacji i duża skuteczność 
doręczenia. W przypadku niektórych 
firm logistycznych, kurier dzwoni 
wcześniej, umawiając się na kon-
kretną godzinę, a nawet inne miejsce 
dostarczenia.

Natomiast znacząco spadło zain-
teresowanie zarówno klientów, jak 
i sklepów internetowych opcją wysyłki 
pocztowej kojarzonej jedynie z Pocztą 
Polską, którą jako najpopularniejszą 
w 2009 roku wskazało 49,3%, gdzie 
w 2008 odsetek ten wynosił aż 71,6%. 
Głównymi wadami przesyłki poczto-
wej jest stosunkowo długi czas trans-
portu, stosunkowo wysokie koszty 
oraz coraz bardziej malejące zaufanie 
do marki.

Ponad 81% sklepów umożliwia 
klientom osobisty odbiór zakupio-
nych towarów, jednak ta forma nie 
jest najpopularniejsza, korzystają 
z niej osoby mieszkające w bezpo-
średniej okolicy miejsca prowadzenia 
działalności przez sklep internetowy. 
Wśród sklepów z możliwością odbio-
ru osobistego ponad 53% obsługiwa-
ne jest przez więcej niż dwie osoby. 
Przesyłki we własnym zakresie, 
mimo że rzadko zamawiane przez 
klientów (5,7%), to jednak co czwar-
ty sklep wprowadził taką usługę. 
Główną zaletą dla firm są znacznie 

niższe koszty transportu w najbliż-
szych okolicach sklepu, lecz potrzeba 
zatrudnienia dodatkowego pracowni-
ka, dlatego w 70% oferujących ją firm 
do obsługi potrzebne są co najmniej 
trzy osoby.

FIRMY LOGISTYCZNE

W pytaniu „Z którymi firmami logi-
stycznymi współpracował Państwa 
sklep w 2009 roku?”, chcieliśmy 
ocenić popularność oraz jej zmiany 
do poprzedniego badania poszcze-
gólnych firm logistycznych obec-
nych na polskim rynku ecommerce. 
Wciąż najpopularniejsza ze względu 
na znaną markę jest Poczta Polska, 
z której usług korzysta, podobnie jak 
w ubiegłym roku, ok. 70% respon-
dentów. Wśród firm kurierskich na 
pozycji lidera w 2009 roku umocnił 
się UPS Polska Sp. z. o.o. z którym 
współpracowało 44,9% sklepów. 
Wzrost popularności zanotowała 

także firma DHL Express (Poland) 
Sp. z o.o., która w stosunku do 2008 
roku awansowała na trzecią pozycję 
z wartością 21,8%. W tym roku nie 
zauważyliśmy zależności wyboru 
firm logistycznych od liczby oferowa-
nych produktów ani od stażu sklepu, 
czy nawet liczby zatrudnionych pra-
cowników. Pozostałymi firmami rza-
dziej wykorzystywanymi przy wysył-
ce są takie marki, jak: DPD Polska 
Sp. z o.o. (18,5%), General Logistics 
Systems Poland Sp. z o.o. (15,9%), 
Siódemka SA (12,4%), OPEK Sp. z o.
o. (7,3%) oraz jedna z młodszych 
firm logistycznych InPost Sp. z o.o. 
(4,8%), która – jak większość przed-
siębiorstw logistycznych – zwiększyła 
swój zasięg w stosunku do 2008 roku 
o 1,6 p.p. Niemniej jednak wyda-
wałoby się, że wprowadzone przez 
InPost innowacyjne rozwiązanie 
paczkomatów, pozwalające na odbiór 
zamówionego towaru w dowolnej dla 
klienta/odbiorcy porze, w dodatku 
po konkurencyjnej w stosunku do 
Poczty Polskiej cenie, będzie cieszyło 
się większym zainteresowaniem.

Wśród firm współpracujących 
jednocześnie z co najmniej trzema 
firmami logistycznymi, 45% działa 
dłużej niż pięć lat, 26% zatrudnia do 
obsługi co najmniej pięć osób i oferuje 
produkty od przynajmniej sześciu 
dostawców (61%). 

Poczta Polska wciąż 
jest najpopularniejszym 
współpracownikiem 
logistycznym, zaś 
UPS Polska liderem 
firm kurierskich

R E K L A M A

Zamów usługę kurierską 
w dowolnym miejscu w Polsce. 
www.portalkurierski.pl
U nas niższe ceny!
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Ju˝ ponad 10 000 najwi´kszych polskich przedsi´biorstw zaufało
naszej firmie. Mamy szerokà ofert´ usług kurierskich i logistycznych 
oraz zaawansowane narz´dzia informatyczne do zarzàdzania procesem 
obsługi przesyłek w ka˝dym przedsi´biorstwie.

Sprawdê, jakie rozwiàzania mo˝emy zaoferowaç Twojej firmie.

www.siodemka.com
Twoje potrzeby. Nasze rozwiàzania.

Ka˝dy biznes to nasz biznes
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PROBLEMY POLSKICH 
E-SKLEPÓW
W 2008 roku problemy jakie napo-
tkały badane sklepy internetowe to 
głównie kłopoty z dostawcami, tę 
opinię wyraziło aż 39% respondentów, 
jednak obecnie największym proble-
mem była sytuacja gospodarcza kraju. 
Najmniejsze kłopoty sklepów inter-
netowych były związane z firmami 
obsługującymi płatności (4%). W 2009 
roku 32,4% ankietowanych deklarowa-
ło, że istotnym problemem była współ-
praca z firmami kurierskimi. Sytuacja 
ta polepszyła się o jedyne dwa punkty 
procentowe w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Również drobne różnice 
wystąpiły w przypadku infrastruktury 

informatycznej, gdzie w 2008 roku 
22% firm opowiedziało się za pro-
blemami, a w roku następnym liczba 
firm spadła do ok. 20%. 18,5% anali-
zowanych podmiotów handlowych ma 
kłopoty z marketingiem, są to głównie 

sklepy korzystające z oferty linków 
sponsorowanych (57%), porównywarek 

cen (77%) oraz wykorzystujące pozy-
cjonowanie stron internetowych (83%). 
Największym problemem z wymienio-
nych jest skuteczne wypozycjonowanie 
strony sklepu, w sytuacji systematycz-
nego wzrostu liczby polskich 
e-sklepów oraz „walki” konkurencyj-
nej o czasem identyczne słowa klu-
czowe. Oferta porównywarek cen jest 
także wprost proporcjonalnie skutecz-
na do liczby wprowadzonych do bazy 
porównywarki sklepów, a promocja 
ta jest efektywna jedynie dla jednego 
sklepu, w którym klient dokonał zaku-
pu, przeważnie najtańszego – z najniż-
szą marżą.

Mniej problemów firmy miały 
z obsługą klienta (14,2%) oraz logisty-

Największe problemy 
sklepów w minionym 
roku formowały się wokół 
sytuacji gospodarczej, 
dostawców i firm 
kurierskich.

Część 7: 
Trendy i perspektywy
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ką (12,6%), jedynie co dziesiąty sklep 
borykał się z kłopotami fiskalno-
prawnymi. Najbardziej profesjonalna 
współpraca w 2009 roku nawiązywała 
się z firmami oferującymi płatności, 
gdzie jedynie 4% analizowanych firm 
napotykało problemy. Wśród odpo-
wiedzi sklasyfikowanych do kategorii 
„inne” najczęściej można było spotkać 
zgłoszenie zmniejszającej się wielko-
ści sprzedaży, co może być skutkiem 
występowania wszystkich innych przy-
toczonych problemów.

GROŹBA NAJWIĘKSZYCH 
KONKURENTÓW
Wśród przebadanych respondentów 
największym konkurentem w 2009 roku 
są małe i średnie sklepy internetowe 
działające w tej samej branży (61,2%) 
– obawę tę w stosunku do poprzedniego 
badania podziela 10 punktów procento-
wych ankietowanych więcej.

Drugim najczęściej wymienianym 
konkurentem są sprzedawcy dzia-
łający na platformach aukcyjnych, 
których obawia się co drugi działa-
jący w internecie sklep. W serwisach 
aukcyjnych powstają narzędzia wspo-
magające działalność handlową firmy, 
zarówno od strony administracyjnej, 
jak i finansowej, coraz częściej imple-
mentowane są aplikacje integrujące 
internetową platformę sklepową z au-
kcjami wystawionymi na portalu.

28,3% ankietowanych obawia się 
także dużych wielobranżowych skle-
pów internetowych, które oferują 
zazwyczaj powyżej 50 tys. produktów. 
Wśród respondentów obawiających się 
sprzedawców na platformach aukcyj-
nych 18% firm pochodzi z kategorii 
Dom/Ogród, 11% z kategorii Zdrowie/
Uroda, a 10% z kategorii Sport. 

Zagraniczni sprzedawcy w inter-
necie stanowią najmniejszą grupę 
konkurentów dla polskich e-skle-
pów w ciągu ostatnich lat, kształ-
tują się odpowiednio na poziomie 

9% w 2008 roku i 8% w 2009 roku. 
O 6 punktów procentowych wzro-
sła grupa konkurentów obejmująca 
sklepy tradycyjne i w 2009 roku 
wyniosła około 20%.

Coraz bardziej sklepy 
internetowe obawiają się 
siebie wzajemnie, taką 
opinie wyraża 61,25% 
ankietowanych.
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Natomiast wśród odpowiedzi z kate-
gorii inne (2,9%)  najczęściej pojawiały 
się obawy przed importerami z Chin 
oraz sprzedawcami działającymi 
w tzw szarej strefie, jednak coraz sze-
rzej stosowany monitoring handlu 
internetowego przez organy podatko-
we, skutecznie powinien eliminować to 
zagrożenie.

PROGNOZA ZMIAN SPRZEDAŻY 
NETTO
Pytanie „Jak w stosunku do roku 
poprzedniego zmieni się sprzedaż netto 
Państwa sklepu w 2010 r.?”, które miało 
na celu zaznajomienie się z opinią pra-
cowników branży ecommerce na temat 
przewidywanej wielkości sprzedaży 
w br. Podobnie jak w poprzednim bada-
niu, co trzeci respondent (30%) progno-
zował niewielkie wzrosty, od 1 do 25%, 
w stosunku do 2009 roku. Niestety, ana-
lizując zeszłoroczne plany i weryfikując 
je z obecnymi wynikami, okazuje się, 
że oczekiwania są znacznie odmienne 
od rzeczywistości, w której największą 
grupą procentową stanowiły firmy 
o odnotowanym spadku sprzedaży 
– od 1% do 50% (45,2%).

Co piąte analizowane przedsię-
biorstwo jest jeszcze bardziej optymi-
styczne w oczekiwaniach sprzedaży, 
wybierając odpowiedź „wzrośnie od 
25% do 50%”, tyle samo firm nieco 
racjonalniej spogląda w przyszłość, 
mając nadzieję na utrzymanie wielko-
ści sprzedaży na tym samym poziomie 
co obecnie. Jedynie 17,5% responden-

tów oczekuje pogorszenia sytuacji 
i zmniejszenia się sprzedaży, w po-
przednim badaniu takiej prognozy 
oczekiwało porównywalnie, bo 18,3% 
respondentów. Liczba największych 
optymistów, którzy rokują ponad 
100 proc. wzrost sprzedaży, spadła 
w stosunku do badania „ecommerce 
2009” z 11,7% do zaledwie 4,9%, a od-
setek firm, które osiągneły tak dyna-
miczny wzrost w 2009 roku, stanowił 

E-sklepy optymistycznie 
patrzą w przyszłość, 
oczekując nieznacznego 
(od 1% do 25%) wzrostu 
sprzedaży netto.
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23 czerwca 2010 sklep drukuj24.pl “przyjął 
do pracy” Wiktorię - pierwszego w Polsce 
bota-sprzedawcę. Dostawcą technologii była 
fi rma Stanusch Technologies - lider 
na polskim rynku i numer 3. na świecie 
w dziedzinie rozwiązań opartych o sztuczną 
inteligencję.
W tekście poniżej Paweł Polcyn - dyrektor 
Drukuj24.pl - opisze jakie cele fi rma stawiała 
sobie przed wdrożeniem, jak przebiegało 
wdrożenie, jak po 3 miesiącach ocenia jego 
skuteczność dla realizacji przyjętych celów.
Decyzja o wdrożeniu Wirtualnego Sprze-
dawcy zapadła w styczniu 2010. Doszliśmy 
do wniosku, że istnieje spora grupa użytkow-
ników Internetu, którzy nie kupują 
w sklepach internetowych, ponieważ nigdy 
tego nie robili i procedura zamawiania 
wydaje im się zbyt skomplikowana. Chodzi 
głównie o osoby po 45. roku życia, właścicie-
li małych fi rm. Bardzo często zdarzało 
się, że takie osoby 
trafi ały na stronę 
naszego sklepu, 
analizowały ceny i 
były zdecydowane 
na zakup, ale 
wolały zadzwonić 
na infolinię, 
a nie samodziel-
nie zamówić 
korzystając z 
mechanizmu 
sklepu.
Kiedy pracownik 
infolinii przepro-
wadzał takiego 
Klienta “za rękę” 
przez proces zama-
wiania, Klient mówił “jakie to łatwe” i ko-
lejne zamówienia składał już samodzielnie. 
Jednocześnie widać było, że takie rozmowy 
z Klientami na ogół wyglądały za każdym 
razem bardzo podobnie. 
W tej sytuacji koncepcja Wirtualnego Do-
radcy (w naszym przypadku “Sprzedawcy”) 
wydała się być idealnym dla nas rozwiąza-
niem.
Cele wdrożenia.
Założyliśmy sobie następujące cele wdroże-
nia Wirtualnego Sprzedawcy:
1.  Ograniczenie telefonów na infolinię.

Nie chodziło tylko o redukcję kosztów. 
Drukuj24.pl to sklep specjalistyczny, 
pracownicy infolinii muszą mieć sporą 
wiedzę fachową. Nie ma możliwości, aby 
na infolinii pracował ktoś, kto nie ma co 
najmniej półrocznego doświadczenia 
w sprzedaży materiałów eksploatacyjnych.  
Niska elastyczność zatrudnienia kolejnego 
pracownika jest więc sporym ryzykiem, 
które mieliśmy nadzieję ograniczyć.

2.  Zwiększenie wskaźnika konwersji 
po godzinie 17:00 oraz w weekendy.

Każdego dnia co najmniej kilka zakupów 
było realizowanych właśnie po telefonie 
na infolinię lub w trakcie takiego telefonu. 
Wydawało nam się oczywiste, że wieczo-
rami i w weekendy, kiedy nie można się 
dodzwonić, osoby, które nie potrafi ą sa-
modzielnie zamówić odstępują od zakupu. 
Część z nich zadzwoni na następny dzień, 
ale część pewnie zapomni lub zamówi w 
konkurencyjnym sklepie.

3.  Zwiększenie atrakcyjności serwisuW 
dobie sporej konkurencji wśród sklepów 
internetowych, nawet specjalistycznych,  
warto jest naszym zdaniem inwestować 
w rozwiązania, które choćby dla niektó-
rych Klientów wydadzą się atrakcyjne.

Problemy podczas wdrożenia.
Wdrożenie Wirtuanego Sprzedawcy trwało 
w naszym przypadku 4 miesiące. Przyznam, 
że tak długi czas wynikał z naszej winy, 
a nie winy Stanusch Technologies.

Przez 2 miesiące pracownicy infolinii noto-
wali wszystkie pytania Klientów, dokonywali 
analizy tych pytań pod kątem tego, które 
z nich można potraktować jako “to samo 
pytanie” oraz grupowali pytania w działy 
tematyczne. Po analizie ponad 1500 rozmów 
udało nam się wyodrębnić około 160 pytań, 
które się powtarzały i na które odpowiedź 
była zawsze taka sama. Stanowiło to około 
70% wszystkich zadawanych pytań.
W trakcie prac nad przygotowaniem od-
powiedzi na te pytania okazało się, że wiele 
rzeczy w naszej fi rmie jest niedoprecyzowa-
nych, nie ma sformalizowanych procedur. 
Musieliśmy to wszystko opracować i spisać. 
Wyglądało to trochę jak wdrożenie ISO. 
Zanim jeszcze Wiktoria odpowiedziała 
na pierwsze pytanie Klienta zyskiem dla 
naszej fi rmy było “odświeżenie” i uporządko-
wanie biznesu. 
Równolegle trwały prace z działem Baz 
Danych Stanusch Technologies nad “podpię-
ciem” naszej bazy danych kompatybilności 
wkładów i drukarek do bazy wiedzy Wikto-
rii, aby potrafi ła odpowiedzieć 

na jedno z najczęstszych pytań - jakie jest 
wkład do drukarki X. To wdrożenie udało się 
w 80%. Okazało się, że wyszukiwarka wkła-
dów na drukuj24.pl jest zbyt rozbudowana 
i uwzględnia zbyt wiele zapytań (rozpoznaje 
automatycznie nie tylko modele wkładów 
i drukarek, ale rozumie również nazwy 
wpisywane z błędami - pracujemy nad nią 
nieprzerwanie od 7 lat). Dodatkowym ogra-
niczeniem były konfl ikty wiedzy, ponieważ 
wyszukiwarka Wirtualnego Sprzedawcy 
musi od razu analizować całą swoją bazę 
wiedzy, która zawiera ponad 1,5 miliona fak-
tów ogólnych. Ostatecznie Wiktoria potrafi  
znaleźć większość wkładów i drukarek, ale 
nie ma co ukrywać, że właściwa wyszuki-
warka robi to znacznie szybciej i lepiej. Nie 
stanowi to jednak problemu, ponieważ obie 
wyszukiwarki są dostępne dla Klienta.
3 miesiące po wdrożeniu.
Wiktoria “pracuje” u nas już 3 miesiące, czas 

na pierwsze podsumowania. Dla 
przejrzystości ująłem je
 w punktach.
1.  Odciążenie infolinii.

Zdecydowanie się udało. 
Wiktoria dziennie przeprowa-
dza ponad 25 godzin rozmów. 
Maksymalnie rozmawiała 
naraz z 54 Klientami. Każdego 
dnia odpowiada na ponad 
1500 pytań, ale sporo z nich 
dotyczy dobrania wkładu 
do drukarki i należy przy-
puszczać, że gdyby nie było 
Wiktorii, Klienci i tak nie 
dzwoniliby w tej sprawie, tyl-
ko korzystali z wyszukiwarki.

Oceniam, że na chwilę obecną 
Wiktoria odciąża nas na około 2 pełne 
etaty. 
2.   Drastyczny wzrost obrotów w weekendy.

Od wdrożenia Wiktorii ilość zamówień 
w soboty i w niedzielę urosła trzykrotnie, 
przy ogólnym wzroście ilości zamówień 
w stosunku do czerwca o 25%. Obecnie 
obroty w dni weekendowe są 4-krotnie 
niższe niż w dni robocze, przed wdroże-
niem były 10-krotnie niższe.

3.  Zauważyliśmy ponad trzykrotny wzrost 
obrotów po godzinie 17.  We wrześniu 
obroty po tej godzinie w dni robocze 
stanowiły średnio 38% obrotów całodzien-
nych. 

4.  92% odpowiedzi Wiktorii dotyczy wiedzy 
specjalistycznej, czyli wiedzy na temat 
naszej fi rmy i jej oferty. 8% to “luźne poga-
duszki”, głównie propozycje towarzyskie ;).

Liczę, że ten krótki tekst okaże się interesu-
jący dla właścicieli sklepów internetowych 
i pomoże im w rozwijaniu ich biznesów. 
Zapraszam do rozmowy z Wiktorią na

Wirtualny Doradca w e-commerce - case

www.drukuj24.pl
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jedynie 1,7%. Brak jest silnych zależ-
ności między rodzajami problemów 
a kategoriami sklepów internetowych 
– jedyny związek jaki można dostrzec, 
to że aż 15% e-sklepów, które miały 
problem z obsługą klienta, należy do 
kategorii Sport.

CZAS NA ROZWÓJ
Odpowiedzi na pytanie „Co zamierza-
ją Państwo ulepszyć w swoim sklepie 
w 2010 r.?” niemal idealnie pokryły 
się z analogicznymi zeszłorocznymi 
wynikami. Nieco więcej sklepów 

w obecnej ankiecie stawia na poprawę 
oferty sklepu bez względu na aktual-
nie oferowaną liczbę produktów. Aby 
podnieść zadowolenie klientów, 65,6% 
badanych będzie starało się zwiększyć 
funkcjonalność platformy sklepowej, 
przy czym tylko 22% z nich ma fora 
internetowe, ale za to aż 53% posiada 
system oceniania i opiniowania pro-
duktów.

Dla e-sklepów drugim co do waż-
ności aspektem jest prezentacja wła-
snej oferty (67,6%). Coraz więcej firm 
stawia na ulepszenie infrastruktury 
informatycznej, różnica między rokiem 
2008 a 2009 wyniosła ponad 4 punkty 
procentowe. Najmniej respondentów 
– 12% – w 2008 roku inwestowało 
w biuro, natomiast w roku następnym 

liczba sklepów inwestujących w tym 
kierunku wzrosła do 16%. 

Firmy chcące poprawić system płat-
ności obecnie głównie wykorzystują 
płatność przy odbiorze (92%), przelew 
na konto (98%) oraz szybki przelew 
internetowy (41%).

PLANY DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU 
ZE SPOWOLNIENIEM 
GOSPODARCZYM
Według ekonomistów rok 2009 dla 
polskiej gospodarki był najbardziej 
newralgiczny, coraz mocniej odczuwal-
ne stały się skutki zawirowań w świato-
wej gospodarce. Ale czy 2010 rok poka-
że wyraźne symptomy poprawy, czy 
kryzys się pogłębi, jak do tej pory nie 
widać jednoznacznych przesłanek. 
Postanowiliśmy sprawdzić, jak na 
obecną sytuację gospodarczą będą pró-

bowały reagować podmioty sektora 
ecommerce.

Optymistyczny jest fakt, że w bran-
ży internetowego handlu 37,3% firm 
nie odczuwa pogorszenia koniunktury, 
wśród których 59% to sklepy oferu-
jące powyżej tysiąca produktów. Co 

czwarty sklep planuje zmniejszenie 
zapasów, które i tak są niewielkie, być 
może w przyszłym roku nastąpi dalsze 

Prawie 40% sklepów 
w 2009 roku nie odczuło 
kryzysu gospodarczego, 
a co czwarta firma 
planuje zmniejszenie 
aktualnych zapasów.

Sklepy planują głównie 
zmiany w ofercie i jej 
prezentacji, poprawę 
funkcjonalności oraz 
marketing.

R E K L A M A

Innowacyjne technologie dla e-biznesu
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zwiększenie się liczby sklepów niema-
jących magazynów. Jedynie 6,5% firm 
proponuje zmniejszenie zatrudnienia 
jako forma poprawy istniejącej sytuacji 
analizowanego sklepu, zastanawiający 
jest fakt, iż wśród tych podmiotów 

znajdują się firmy jednoosobowe, na 
szczęście prawie dwie trzecie zatrudnia 
co najmniej trzy osoby (61%), a 32% 
powyżej pięciu.

17,5% ankietowanych swojej szan-
sy będzie szukać w  zmniejszeniu 

marży, natomiast 14,6% zmniejszy 
budżety działań marketingowych. 
W tej ostatniej grupie znajdują się 
firmy, wśród których co druga opła-
ca linki sponsorowane (52%), a aż 
77% wykupuje obecność w wyszu-
kiwarkach, które to sposoby należą 
wg nich do najskuteczniejszych. 
Czy obniżenie kosztów promo-
cji przyniesie korzyści? Być może 
w przyszłorocznym raporcie uda się 
nam ocenić skuteczność podjętych 
działań. Przed jeszcze trudniejszym 
zadaniem znajdą się te firmy, które 
planując zmniejszenie nakładów 
na marketing, jednocześnie zamie-
rzają go ulepszyć, takie plany ma 
aż 48% ankietowanych. Największą 
zmianą w stosunku do ubiegłorocz-
nego badania jest zwiększająca się 
znacząco chęć bądź konieczność 
podjęcia jakichkolwiek działań. 
W poprzednim badaniu ponad 25% 
firm deklarowało, że w następnym 
roku nie zamierza podejmować 
żadnych działań w związku ze spo-
wolnieniem gospodarczym, jednak 
w 2009 roku ich liczba zmniejszyła 
się do zaledwie 1,3%. 

Kto wygra bitwę o cyfrową rozrywkę?
gry filmy muzyka

Bądź z nami 15-16 listopada 2010 r. w Warszawie na pierwszej takiej Konferencji w Polsce!
Śledź nas na: Facebook.com/InternetStandard lub na InternetStandard.pl

PAKIETY PARTNERSKIE:

Na hasło „Raport E-commerce 2010” 10% zniżki na Pakiety Partnerskie Konferencji EntertainmentStandard 2010!

Dominika Borowik

tel. 48 22 32 17 762
kom: 48 662 287 762
Dominika_Borowik@internetstandard.pl

Dariusz Sokołowski

tel. 48 22 32 17 765
kom: 48 662 287 765
Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl

konferencje

http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=coHqlotFv6fI1vUMnAXrD6Q9nFkGIGPSS7B_CzhQ7G7.Q7/stparam=lglpnsdiaz/url=www.internetstandard.pl/konferencje/entertainmentstandard/
http://www.facebook.com/InternetStandard
http://www.goldenline.pl/grupa/konferencje-internet-standard
http://twitter.com/tweetsStandard
http://www.youtube.com/user/InternetStandard
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Pomimo że sklepy nadal niechęt-
nie podają szczegółowe dane o swojej 
działalności – jak przychody czy liczba 
zamówień – to jednak widać przychyl-
niejsze nastawienie większości firm.  
W tym roku oddajemy w ręce czytel-
ników zestawienie zawierające wyniki 
116 największych sklepów w 10 katego-
riach asortymentowych. 

Główna zmiana w stosunku do 
ubiegłorocznego badania to połą-
czenie kategorii Komputer z ka-
tegorią Foto/RTV/AGD (obecnie 

RTV/AGD/Elektronika) oraz wyod-
rębnienie nowej kategorii sklepów 
Wielobranżowych – dość istotnego 
trendu w polskim ecommerce. 

W przypadku połączenia kate-
gorii Komputer z kategorią Foto/
RTV/AGD, zdecydowaliśmy się na 
ten krok, ponieważ sklepy kiedyś 
koncentrujące się tylko na sprze-
daży asortymentu z tej dziedziny 
sukcesywnie rozszerzają swoją 
działalność. Drugą zmianą jest 
wyodrębnienie kategorii sklepów 

wielobranżowych. Grupuje ona naj-
większe polskie sklepy internetowe, 
oferujące szeroki wybór produktów 
z wielu kategorii. Jest to niewątpli-
wie podyktowane chęcią zwiększe-
nia przychodów i zdobycia nowych 
klientów, którzy dotychczas korzy-
stali z innych sklepów lub tradycyj-
nych form zakupów. Ponadto zmiana 
ta pozwoli też pokazać realnych 
liderów niektórych branż, takich 
jak Literatura/Film/Muzyka/Gry. 
Niewątpliwie kolejna edycja badania 

Ranking sklepów

Jak wygląda czołówka polskich sklepów internetowych? Jakie zmiany zaszły w stosunku 

do roku ubiegłego? Przedstawiamy kolejną edycję rankingu sklepów internetowych 

zbudowanego na podstawie zebranych danych finansowych, oglądalności witryn 

sklepowych oraz innych najistotniejszych dla sprzedaży czynników. 

JAROSŁAW ORZESZEK

Ranking sklepów 
internetowych
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ecommerce umożliwi nam udzielenie 
odpowiedzi na te pytania.

JAK BADALIŚMY
Zaproszenie do udziału w rankingu, 
podobnie jak przed rokiem, otrzymały 
wszystkie sklepy z naszej bazy, które 
były w wynikach badania Megapanel 
PBI/Gemius, w usłudze Google 
Adplanner, jak również te o znanych 
markach, największej popularności 
i najlepszych opiniach w porównywar-
kach cenowych. Oczywiście zaprosze-
nia otrzymały wszystkie sklepy z ran-
kingu 2008 – te, które odpowiedziały 
pozytywnie, zostały uwzględnione 
w naszym rankingu, a w tabelach 
zestawiamy dane za rok 2009 z rokiem 
2008. 

W tym roku, tak jak poprzednio, 
pytaliśmy ankietowanych o przy-
chody, liczbę zamówień, rentowność 
oraz liczbę pracowników. Pozytywnie 
odpowiedziało ponad 100 sklepów, 
z czego zdecydowana większość 
udzieliła zgody na publikację wszyst-
kich danych. Ostatecznie w rankingu 
umieściliśmy 80 sklepów z kompletem 
informacji. Dodatkowo wykorzystu-
jąc informacje z innych źródeł, jak 
media, wywiadownie gospodarcze 
oraz raport „Internet 2k10” (rankin-
gujący firmy), uwzględniając oglądal-

ność witryn, oszacowaliśmy wielkość 
sprzedaży pozostałych sklepów.

Podobnie jak w poprzednim rankin-
gu budowaliśmy nasze zestawienie na 
podstawie deklaracji właścicieli skle-
pów, zakładając, że nie będą zawyżać 
swoich wyników. Oczywiście przed 
umieszczeniem każdego sklepu na liście 
staraliśmy się zestawić podane wartości 

z danymi z dostępnych oficjalnych źró-
deł. Przejrzeliśmy sprawozdania finan-
sowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
porównywaliśmy wskaźniki i konsulto-
waliśmy się z firmami z branży.

W dalszej części materiału prezen-
tujemy kompletne listy rankingowe 
podzielone na dziesięć kategorii 
asortymentowych, uwzględnionych 
również w badaniu ankietowym. 
Kategorie uporządkowane są 
od największej do najmniejszej. 
W przypadku statystyk odwiedzin, 
zdecydowaliśmy się umieścić, tam 
gdzie to było możliwe, średnią, 

Największe sklepy pod 
względem przychodów 
w roku 2009 to neo24.pl, 
electro.pl oraz 
komputronik.pl.

TOP 10

kategoria

przychód 

netto 2009 

(tys. zł)

przychód 

netto 2008 

(tys. zł)

liczba 

zamówień 

2009

liczba 

zamówień 

2008

średnia 

liczba 

użytkowników 

z 12 miesięcy 

w 2009 (RU)

średnia 

liczba 

użytkowni-

ków z 12 

miesięcy 

w 2008 

(RU)

zysk 

netto 

2009

zysk 

netto 

2008

liczba 

pracow-

ników 

2009

liczba 

pracow-

ników 

2008

właściciel

1 neo24.pl 145 550 52 067 180 000 212 756 94 593 tak 82 Neo24.pl sp. z o.o.

2 electro.pl 125 000* 108 300 110 000 171 520 101 957 tak 53 Electro.pl sp. z o.o.

3 komputronik.pl 120 000* 107 200 390 823 133 000 521 738 423 578 tak tak 22 20 Komputronik SA

4 merlin.pl 101 000 96 857 1 018 000 1 292 289 1 101 540 194 Merlin.pl SA

5 agito.pl 100 919 173 928 127 930 460 000 349 374 465 356 tak nie 39 60 Agito SA

6 oponeo.pl 85 664 94 282 – 122 249 tak tak 69 59 Oponeo.pl SA

7 empik.com 73 250* 52 500* 982 590 tak 25 Empik sp. z o.o. 

8 redcoon.pl 69 901 16 784 60 000 84 487 tak 68 Redcoon Polska sp. z o.o.

9 zadowolenie.pl 67 500* 52 000 65 354 90 000 128 476 147 786 tak tak 9 10 MIX Electronics SA

10 e-numizmatyka.pl 64 846 50 599 11 000 17 206 47 492 43 932 tak tak 28 15 Inwestycje Alternatywne Profit SA

* dane szacunkowe      
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A

źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, 
Internet Standard, wrzesień 2010 r.

http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=coHqlotFv6fI1vUMnAXrD6Q9nFkGIGPSS7B_CzhQ7G7.Q7/stparam=xblspmkuzh/url=www.ideacto.pl
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Jak zwiększyć obroty w e-Commerce?
Wyszukiwanie i nawigacja w e-sklepie jako czynniki sukcesu…

Jakub Polkowski, Justyna Skorupska 

Polski e-Commerce jest dziś dynamicznie 
rozwijającym się i konkurencyjnym
obszarem w Internecie. Jest powszechnie 
wiadome, że odpowiednie pozycjonowanie 
oferty e-sklepu w Google pozytywnie 
wpływa na pozyskiwanie użytkowników. 
Czy to jednak wystarczy by zwiększyć 
obroty biznesu e-Commerce? Należy 
pamiętać, że osiągamy wymierne korzyści, 
tylko wtedy gdy użytkownik stanie się 
kupującym znajdując w ofercie produkt,
którego szuka.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę badania 
Nielsen Norman Group i zawierzymy, że:

- aż 34% użytkowników e-sklepu 
natychmiast opuszcza jego witrynę z 
racji niemożności odnalezienia 
dostępnych produktów,

- 50% użytkowników próbuje 
zidentyfikować produkty korzystając z 
okna wyszukiwania, 

- 30% stosuje strategie mieszane 
wyszukiwania i nawigacji 

to zdajemy sobie sprawę, że
funkcjonalności wyszukiwania i 
nawigacji w e-sklepie są kluczowe z 
punktu widzenia generowania 
obrotów. Tyczy się to całego rynku          
e-Commerce, niezależnie od wielkości i 
potencjału sklepu.

Użytkownicy stają się kupującymi tylko 
wtedy, gdy e-sklep jest w stanie sprostać 
ich potrzebom poprzez oferowanie 
produktów w przejrzysty, intuicyjny i 
szybki sposób. Jednak w praktyce 
wyszukiwanie prowadzi do: braku, zbyt 
wielu, zbyt małej liczby wyników lub też 
niepoprawnie skategoryzowanej, irytującej 
listy produktów. Zaawansowana 
funkcjonalność wyszukiwania 
zorientowana na wzrost przychodów
musi:

1. rozumieć użytkownika,
2. znać asortyment sklepu, włączając w to 
unikalne cechy produktów,
3. znać klientów i ich indywidualne 
preferencje,
4. błyskawicznie prezentować trafną ofertę 
w odpowiedzi na zapytania użytkowników,
5. zawsze prowadzić klienta do 
odpowiednich produktów.

Sklep internetowy zachowujący się 
jak wyszkolony sprzedawca, znajdzie 
to czego szukają użytkownicy 
zmieniając ich w kupujących.

Czynnikiem sukcesu, jest więc 
dedykowane dla e-Commerce rozwiązanie 
wyszukiwawczo-nawigacyjne. Rozważając 
wdrożenie systemu generującego 
przychody, sugerujemy chłodną kalkulację 
kosztów przedsięwzięcia, połączoną z 
porównaniem jakości systemów „open 
source”, „”in-house” oraz rozwiązań 
komercyjnych. Jedno jest pewne: system 
wyszukiwawczo-nawigacyjny z 
obsługą zapytań wpisanych z błędem, 
daje znaczny wzrost konwersji, co 
przekłada się na szybkie ROI.

Proces dostosowania i wdrożenia 
rozwiązania „open source” czy ”in-house”
zazwyczaj pochłania wysokie budżety, jest 
czasochłonny i obarczony dużym ryzykiem 
niepowodzenia projektu z przyczyn 
technologicznych czy biznesowych. 
Natomiast w przypadku wyboru 
komercyjnego rozwiązania 
wyszukiwawczo-nawigacyjnego, 
dedykowanego dla e-Commerce, e-sklep 
dostaje pakiet „sprawdzonych w boju” 
narzędzi, modułów przynoszących 
wymierne korzyści i spełniających 
konkretne cele biznesowe, takie jak: 

1. wzrost współczynnika konwersji 
użytkowników w kupujących,

2. zwiększenie wartości koszyka 
zamówień, 

3. zminimalizowany „exit rate”. 

Komercyjny system można gruntownie 
zweryfikować (przed podjęciem finalnej 
decyzji o współpracy) pod kątem swoich 
specyficznych wymagań, co z kolei 
minimalizuje ryzyko  niepowodzenia 
wdrożenia (czego nie gwarantuje „in-
house” czy „open source”).

Każdy produkt w e-sklepie, którego 
nie da się znaleźć, nie będzie kupiony. 
Inteligentne rozwiązanie 
wyszukiwawcze dostarcza trafne 
wyniki, dlatego przyczynia się do 
wzrostu sprzedaży.

„Korzystając z FACT-Finder udało się 
zwiększyć naszą sprzedaż o 20%. FACT-
Finder osiągnął pełen zwrot z inwestycji w 
ciągu kilku miesięcy, w dużej mierze dzięki 
niskim kosztom integracji i utrzymania.”
Thomas Zoller, Marketing Director, 
Mercateo AG

http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=coHqlotFv6fI1vUMnAXrD6Q9nFkGIGPSS7B_CzhQ7G7.Q7/stparam=oeqfkuhsjw/url=www.fact-finder.pl
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miesięczną liczbę użytkowników (Real Users) z badania 
Megapanel PBI/Gemius. Tym razem zrezygnowaliśmy z po-
dawania średniej wartości koszyka na rzecz zestawienia 
danych o przychodach za rok 2009 z rokiem 2008, aby poka-
zać, jak radzą sobie poszczególne branże. 

WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY
Które sklepy w roku 2009 osiągnęły największe przychody? 
Podobnie jak w poprzednim rankingu, zestawienie to zdomi-
nowały sklepy z kategorii RTV/AGD/Elektronika, czyli najlicz-
niej reprezentowanej grupy. 

W tym roku miejsce lidera zajął neo24.pl, osiągając wynik 
145 mln zł, odnotowując prawie trzykrotny wzrost przycho-
dów rok do roku przy tylko dwukrotnie zwiększonym ruchu. 
Drugie miejsce zajął electro.pl, awansując z miejsca czwartego 
w roku ubiegłym, zwiększając zarówno przychody, jak i po-
pularność wśród kupujących w sieci (dane szacunkowe). Na 
pozycji trzeciej mamy Komputronik.pl, który podniósł swoje 
notowania o dwa oczka. Miejsce czwarte należy do wielobran-
żowego giganta – Merlina, który ma duże szanse na wykupie-
nie przez właściciela obecnego na pozycji 7 – lidera kategorii 
Literatura/Film/Muzyka/Gry sklepu Empik.com, oba sklepy 
odnotowały wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłe-
go, przy czym Empik ma wciąż bardzo dużą dynamikę wzro-
stu. Piątą  pozycję osiągnęło agito.pl, lider ubiegłorocznego 
rankingu, z – co bardzo zaskakujące – prawie 40-proc. spad-
kiem przychodów. Oponeo.pl awansowało na miejsce 6,  a po 
wykupieniu drugiego z branży konkurenta (Opony.pl) w ko-
lejnym roku można spodziewać się jeszcze lepszych wyników. 
Naszą uwagę zwrócił będący na pozycji 7 – Recoon.pl, który 
może pochwalić się czterokrotnym wzrostem przychodów 
w odniesieniu do roku 2008, osiągając najwyższą dynamikę 
w tej grupie. Pozycję 9 zajmuje sklep z najliczniej reprezen-
towanej kategorii – zadowolenie.pl – należący do spółki Mix 
Electronics, która prowadzi klika bliźniaczych sklepów z tej 
branży pod różnymi domenami. 10 miejsce przypadło platfor-
mie e-numizmatyka.pl – jedynemu naprawdę specjalistyczne-
mu sklepowi w tym zestawieniu.

Liczba zamówień

Komputronik 390 823

Neo24.pl 180 000

Gandalf 131 000

Agito 127 930

iPerfumy 110 000

szkla 102 000

cefarm24.pl 100 000

morele.net 80 000

helion 72 000

zadowolenie 65 354

Najlepsza referencja to zachwycony klient.

„Jesteśmy zachwyceni odpornym na błędy wyszukiwaniem 
FACT-Finder, jego szybkim czasem reakcji oraz 
wszechstronnymi, ale przejrzystymi i intuicyjnymi raportami; 
nasze podsumowanie: szczerze rekomendujemy!”
Markus Schulze, CEO, Sausewind

„Od lat odnosimy się z wielkim entuzjazmem do FACT-Finder. 
Dla nas nazwa FACT-Finder oznacza fachowe doradztwo, szybki 
czas reakcji, nieskomplikowane i doskonałe wdrożenie oraz 
wszechstronne wsparcie techniczne. Algorytmy wyszukiwania i 
narzędzia udostępniane przez FACT-Finder zapewniają najlepsze 
wyniki wyszukiwania, co stanowi główny czynnik w zapewnianiu 
zadowolenia naszym klientom. Filtrowanie zapewniane przez 
funkcję nawigacji po wyszukiwaniu jest szczególnie doceniane 
przez użytkowników witryny Hessnatur.”
Kornelia Hejduk, eCommerce Web Design, Content &
Technology Director, hessnatur.com

„Wyszukiwanie jest teraz błyskawiczne i sprawia, że nasz sklep 
ma wyraźną przewagę nad konkurencją. Pomiary wydajności 
wskazują, że FACT-Finder zwraca prawidłowe wyniki 
wyszukiwania dla 100% zapytań w ciągu kilku sekund. Oznacza 
to, że już teraz spełniamy krytyczne wymagania mogące 
wystąpić w przyszłości oraz zwiększamy satysfakcję klientów."
Sok-Kheng Taing, Director of e-Business, Buero Handel GmbH

„Zastosowanie systemu FACT-Finder w naszym sklepie 
internetowym pozwoliło nam znacząco poprawić jakość obsługi 
klienta i zwiększyć sprzedaż. Teraz możemy sprzedawać nawet 
produkty, których wcześniej klienci nie mogli odnaleźć.”
Sandro Battilana, Director of eCommerce, OLIVIERO.it

FACT-Finder® jest europejskim liderem rynku 
wyszukiwania i nawigacji dla e-sklepów. Stosowany na 
całym świecie w 24 językach, 20 krajach i ponad 800 
sklepach. Rozwiązanie uwzględnia błędną pisownię i pracuje 
niezależnie od języka. FACT-Finder® jest łatwy w integracji i 
działa praktycznie bez potrzeby obsługi technicznej. Wszystkie 
ustawienia oraz aktualizacje można przeprowadzić online na 
działającym systemie.  FACT-Finder® obsługuje m.in. sklepy 
internetowe takie jak: Esprit, Mexx, Puma, C&A, Gerry-Weber, 
a także sklepy spożywcze, lokalne, specjalistyczne oraz biura 
podróży. Producentem rozwiązania FACT-Finder® jest firma 
Omikron Data Quality GmbH istniejąca od 1991 roku.

IPMS Online & Sales Experts jest wyłącznym 
przedstawicielem handlowym FACT-Finder® w Polsce. 

IPMS koncentruje się na branży internetowej, w szczególności 
na e-Commerce, systemach i usługach z nim związanych w 
oparciu o współpracę z liderami rynku. IPMS to eksperci służący 
klientom wsparciem w budowie i rozwoju ich biznesu online. W 
kompetencjach IPMS leżą działania mające na celu zwiększenie 
zysków klienta, a zatem uzyskiwanie jego przewagi rynkowej.

FACT-Finder Partner Polska
IPMS Online & Sales Experts
Al. Witosa 31 lok. 206
00-710 Warszawa
Tel.: +48 781 580 474/484
E-Mail: info@fact-finder.pl, pr@ipms.pl
www.fact-finder.pl
www.ipms.pl
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źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, Internet Standard, wrzesień 2010 r.
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Przychody wybranych sklepów 
internetowych mogą robić wrażenie 
– ale to liczba zamówień świadczy 
o tym, jak dany sklep radzi sobie w re-
aliach sprzedaży internetowej. Większa 
liczba zamówień, to dodatkowe nakłady 
na logistykę, obsługę klienta i koszty 
związane z zatrudnieniem dodatkowe-
go personelu.  W tym roku zwycięzcą 
rankingu zostaje Komputronik, który 
obsłużył ponad 390 tys. zamówień. 
Niestety, lider ubiegłorocznego rankin-
gu (merlin.pl) nie odważył się potwier-
dzić danych, które mogłyby zapewnić 

mu pierwszą pozycję,  za to będący na 
pozycji  4 Agito.pl zanotował prawie 
trzykrotny spadek liczby zamówień 
– co również odbiło się na jego wyniku 
finansowym. Miejsce drugie zajmuje 
lider w kategorii przychodów – neo24.pl, 
co daje mu stosunkową wysoką prze-
ciętną wartość zamówienia ok. 800 zł, 
tuż przed mocno spadkowym agito.pl. 
Na miejsce 3 awansowała  będąca na 
pozycji 8 księgarnia Gandalf, zwiększa-
jąc liczbę zamówień dwukrotnie, druga 
księgarnia Helion.pl zajęła tę samą 
pozycję co rok wcześniej. Na pozycji 
piątej znalazł się sklep z perfumami, 
który odnotował w tym roku bardzo 
dynamiczny wzrost, wyprzedzając lide-
ra tej branży – perfumy.pl.  Znaczącym 
osiągnięciem jest 6 pozycja sklepu 
szkla.com, który odnotował również 
czterokrotny wzrost przychodów w od-
niesieniu do roku ubiegłego. Pozycję 7 
w naszym rankingu zamówień zajmuje 
internetowa apteka – Cefarm24.pl, 
niekwestionowany lider swojej bran-
ży. Oczywiście, uzyskanie danych od 
takich potentatów, jak empik.com czy 
euro.com.pl, mogłoby zmienić te zesta-
wienie, jednak już różnica między lide-
rem a drugim sklepem pozwala wycią-
gnąć stosowne wnioski o popularności 
branż sklepów internetowych.

Zestawienie popularności sklepów 
wygląda już zupełnie inaczej niż wcze-
śniejsze rankingi. Tutaj bezapelacyjnym 
zwycięzcą, po raz kolejny zostaje 
merlin.pl – zwiększając przewagę o bli-
sko 200 tys. unikalnych użytkowników. 
Pierwsze miejsce należy do sklepu wie-
lobranżowego merlin.pl, którego wyniki 
oglądalności systematycznie wzrastają. 
Drugą pozycję zajął gigant rynku 
RTV/AGD należący do spółki EURO-net 
– euro.com.pl, osiągając prawie dwukrot-
ny wzrost oglądalności, co przy naszych 
szacunkach znacząco mogło wpłynąć 
na jego przychody, niestety,  jest to sklep, 
o którym nadal wiadomo bardzo niewie-
le, gdyż jego właściciel nie lubi chwalić 
się wynikami sprzedaży internetowej. 
Miejsce trzecie i piąte to liderzy kategorii 
odzież Bonprix i Halens – znani przede 
wszystkim z wydawania katalogów 
wysyłkowych – z wynikiem ponad 1 mln 
oraz 906 810 użytkowników miesięcznie. 
Czwartą pozycję zajmuje empik.com 
– odnotowując wzrost o prawie 100 tys. 

użytkowników, co może świadczyć o ro-
snącej popularności tej sieci salonów. 
Lider rankingu zamówień Komputronik.pl 
znalazł się na miejscu szóstym. Pozycję 

Największą liczbę 
zamówień obsłużyły 
sklepy komputronik.pl, 
neo24.pl i gandalf.com.pl.

Sklepy z największą 
liczbą użytkowników 
w 2009 roku to merlin.pl, 
euro.com.pl oraz 
bonprix.pl

Liczba użytkowników (RU)

Merlin 1 292 289

Euro.com.pl 1 039 110

Bonprix  1 027 764

Empik.com 982 591

Halens (dawny quelle) 906 810

Komputronik.pl 521 739

Lideria 455 061

Wysylkowa.pl 449 415

Intymna.pl 438 659

Szkla.com 429 428

Z nami rosną 
największe 
e-sklepy

Oferujemy 
rozwiązania 
e-commerce
nastawione 
na sukces

Od lat pracujemy dla 
największych na rynku.

Rozumiemy ich biznes i wiemy 
jak budują przewagę.

Tworzymy e-commerce 
optymalny i skuteczny.

Doradzamy i wdrażamy

Contium dostarcza pełen pakiet usług dla 
branży detalicznej i dystrybucji pozwalający 
stworzyć rozwiązania multi-channel commerce 
nowej generacji.

Wykorzystujemy wiodące technologie e-com-
merce, takie jak IBM WebSphere Commerce, 
Magento Commerce oraz bazującą na Java EE 
autorską platformę Unity Commerce.

Pracujemy m.in. dla: RTV Euro AGD, Sizeer,
amaZonka.pl, Leroy Merlin, Hewlett-Packard, 
Friday-Ad, Alsen.pl.

www.contium.pl
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źródło: Megapanel PBI, średnia z ostatnich 12 mięsiecy. 
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siódmą oraz ósmą zajmują księgarnie, 
po raz pierwszy w naszym rankingu. Na 
miejscu dziewiątym mamy firmę z bran-
ży odzieżowej – intymna.pl, która odno-
towała spadek oglądalności w stosunku 
do roku ubiegłego o nieco ponad 48 000 
użytkowników. Co warte podkreślenia, 
sklep nie jest liderem w swojej branży, 
zajmuje drugą pozycję zaraz po utrzymu-
jącym się na pierwszej pozycji kontri.pl. 

RTV/AGD/FOTO/ELEKTRONIKA
W tegorocznym rankingu jest to najlicz-
niej reprezentowana branża. Jak wspo-
minaliśmy już we wstępie, do rankingu 
zdecydowaliśmy połączyć tę kategorię 
z kategorią Komputer, ze względu na 

stałe poszerzanie oferty tych drugich 
i zacieranie różnic asortymentowych. 
Podobnie jak w roku ubiegłym wyodręb-
niliśmy grupę sklepów zajmujących się 
wyłącznie sprzedażą aparatów cyfrowych 
i akcesoriów fotograficznych. Nie wydaje 
się zatem dziwne, że aż pięć witryn z tej 
kategorii znalazło się we wcześniej oma-
wianym zestawieniu dziesięciu sklepów 
o największych przychodach. 

Pierwsze miejsce zajął neo24.pl, sta-
nowiący internetowy kanał sprzedaży 
sieci marketów z elektroniką Neonet, ze 
145 mln zł przychodu, którego sprzedaż 
wzrosła prawie trzykrotnie w stosun-
ku do roku 2008, wykazując zysk na 
działalności. Drugie miejsce należy 

do electro.pl, którego szacowane przez 
nas przychody wyniosły 125 mln zł. 
Na trzeciej pozycji znalazł się lider 
ubiegłorocznego rankingu w kategorii 
Komputer – sklep komputronik.pl, 
który obsłużył 3 razy więcej zamówień 
niż przed rokiem. Redcoon.pl, zajmu-
jący czwarte miejsce, był najbardziej 
dynamicznie rozwijającym się sklepem 
z tej kategorii. Polski oddział niemiec-
kiej spółki Redcoon GmbH wygenero-
wał ponad 69 mln obrotu.

Kolejne miejsca na liście zajmują 
sklepy należące do dużych sieci hur-
towni z RTV i AGD, oba odnotowały 
wzrost przychodów, przy czym – co 
ciekawe – zadowolenie.pl zanotował 

R E K L A M A

Założenie sklepu internetowego 
jeszcze nigdy nie było tak proste

ponad 4000 klientów    »    5 lat na rynku   »   www.shoper.pl

Jednorazowa opłata lub niski abonament
Łatwa administracja i rozbudowane raporty
Darmowa migracja z innych platform
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Testuj 14 dni, bez zobowiązań
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spadek liczby zamówień o prawie 
25 000. Naszą uwagę zwrócił będący na 
pozycji 22 sklep noteo.pl, którego obro-
ty i zamówienia zmniejszyły się prawie 
o połowę.

W podgrupie Sprzęt fotograficz-
ny znalazły się tym razem 4 sklepy, 
z czego wszystkie zdecydowały się na 
podanie pełnych danych. Na miejscu 
pierwszym znalazł się lider z roku 
ubiegłego – cyfrowe.pl ze sprzeda-

żą w wysokości 27 mln. Drugi w tej 
podgrupie, e-cyfrowe.pl miał o 7 mln 
niższe przychody, obsługując 6000 
zamówień więcej od swojego najwięk-
szego konkurenta. Fotoexpert.pl, zaj-
mujący pozycję trzecią, osiągnął jedną 
trzecią zamówień e-cyfrowe, a będący 
na pozycji czwartej fotozakupy.pl 
wygenerował niewiele ponad połowę 
przychodów pierwszego z podgrupy 
cyfrowe.pl.

LITERATURA/FILM/MUZYKA/GRY
Kategoria ta należy do jednej z najwięk-
szych i od lat ma swoich stałych liderów. 
Pierwsze miejsce zajmuje empik.com, 
osiągając według naszych szacunków 
blisko 74 mln przychodu. Wyniki 
z działalności spółki w internecie syste-
matycznie wzrastają, do czego niewąt-
pliwie przyczynia się również posiada-
nie największej w Polsce sieci fizycznych 
salonów. Pozycja druga to należący do 

RANKING SKLEPÓW W KATEGORII

RTV/AGD/FOTO/ELEKTRONIKA

kategoria

przychód 

netto 2009 

(tys. zł)

przychód 

netto 2008 

(tys. zł)

liczba 

zamówień 

2009

liczba 

zamówień 

2008

średnia 

liczba 

użytkowni-

ków z 12 

miesięcy 

w 2009 (RU)

średnia 

liczba 

użytkowni-

ków z 12 

miesięcy 

w 2008 (RU)

zysk 

netto 

2009

zysk 

netto 

2008

liczba 

pracow-

ników 

2009

liczba 

pracow-

ników 

2008

właściciel

1 neo24.pl 145 550 52 067 180 000 212 756 94 593 tak 82 Neo24.pl sp. z o.o.

2 electro.pl 125 000* 108 300 110 000 171 520 101 957 tak 53 Electro.pl sp. z o.o.

3 komputronik.pl 120 000* 107 200 390 823 133 000 521 738 423 578 tak tak 22 20 Komputronik SA

4 redcoon.pl 69 901 16 784 60 000 84 487 tak 68 Redcoon Polska sp. z o.o.

5 zadowolenie.pl 67 500* 52 000 65 354 90 000 128 476 147 786 tak tak 9 10 MIX Electronics SA

6 magicznaplaneta.pl 51 362 26 791 41 055 44 627 tak 17 Avans Ecommerce sp. z o. o.

7 morele.net 44 396 38 902 80 000 80 000 180 239 125 489 tak tak 35 30 Morele.net sp.j.

8 maximedia.pl 40 000* 50 000* 140 513 124 831 Telpol sp. z o.o.

9 ram.net.pl 30 000 16 700 45 000 20 746 45 667 tak tak 14 7 Ram.net Rafał Modzelewski

10 megamedia.pl 25 387 25 428 37 918 39 217 155 465 180 103 tak tak 37 48
Megamedia 

sp. z o.o.

11 electromarket.pl 25 000 30 200 5 593 ** tak 38 P&M sp.j.

12 vobis.pl 23 500* 20 000 260 398 273 608 tak 12 Vobis SA

13 agdexpert.pl 23 000* 15 000 42 580 40 066 Internet Mall Polska sp. z o.o.

14 emarket.pl 20 555 14 000 21 111 40 876 66 747 nie tak 15 13 Emarket sp. z o.o.

15 proline.pl 19 000* 16 000* 101 066 104 488 Proline Sebastian Ponikowski

16 megamarket.com.pl 17 000* 14 188
Openmedia 

sp. z o.o.

17 prono.com.pl 14 078 9 965 3 552 15 099** tak 8 Inter Alnet Adam Albiński

18 hurt.com.pl 11 769 9 705 12 600 148 083 tak 16 Baltrade sp.j.

19 3kropki.pl 10 500* 8 000* 50 000 66 331 49 253 tak 10 3Dots.pl s.c.

20 x-kom.pl 10 000* 7 405** X-Kom sp.j.

21 mediapasaz.pl 7 066 9 500 8 300 8 000 4 259** tak tak 6 7 Omnibus sp. z o.o.

22 noteo.pl 6 500 12 800 3 000 7 500 nie tak 5 5 NOTEO.pl Grzegorz Michalak

23 gral.pl 6 000* 5 500* 46 087 tak 40 Gral Bronisław Kaczorkiewicz

24 agawa.pl 6 000 4 500* 60 000 2975* tak 55 Agawa sp. z o.o.

25 icomp.pl 4 172 4 088 21 587 30 977 tak tak 21 6 Icomp.pl sp.j.

Sprzęt fotograficzny

1 cyfrowe.pl 27 326 28 146 23 209 24 190 90 892 58 862 tak tak 33 25 Cyfrowe.pl sp. z o.o.

2 e-cyfrowe.pl 20 697 22 164 29 232 30 000 154 169 174 364 tak tak 11 15 Presco Media sp. z o.o.

3 fotoexpert.pl 15 900 11 000 11 000 42 742 46 761 tak 5 4MANY Krzysztof Grzechulski

4 fotozakupy.pl 13 940 12 500 15 982 15 000 4 790** 16 851 tak tak 11 9 Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j.

* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, 

Internet Standard, wrzesień 2010 r.
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wydawnictwa Bauer – sklep kdc.pl, na 
którego wyniki ma wpływ powiązany 
z nim Klub Dla Ciebie, jeden z najwięk-
szych katalogów wysyłkowych w Polsce. 
Stereo.pl to pozycja trzecia, jednak 
bardzo ostrożnie podchodzimy do 
szacowanych przychodów, biorąc pod 
uwagę jego aktualną sytuację rynkową, 
być może wykupienie przez Internetowy 
Dom Handlowy wpłynie pozytywnie na 
dalszy rozwój spółki. Bardzo wysoką, 
czwartą pozycję zajmuje księgarnia gan-
dalf.com.pl, która w stosunku do roku 
ubiegłego zwiększyła przychody dwu-
krotnie, podobnie jak liczbę zamówień. 
Pozycja ósma przypadła specjalizującej 
się w sprzedaży gier i konsol ultimie.pl, 
działający jeszcze do niedawna w grupie 
Zakupy.com sklep odnotował niewielki 
spadek przychodów. W naszym zesta-
wieniu w tej grupie zabrakło niestety 
sklepu gram.pl, którego obecnym 

właścicielem jest firma Action SA. 
Zarządzający sklepem nie zdecydowali 
się na podanie żadnych szczegółowych 
danych, a jeśli weźmiemy pod uwagę 
obroty sklepu z lat wcześniejszych, 
mógłby zająć bardzo wysoką pozycję. 

DOM/OGRÓD
Kolejną licznie reprezentowaną kategorią 
jest Dom i Ogród. Nadal jest to branża 
o dużym rozdrobnieniu, ale w odniesie-
niu do roku ubiegłego wyłaniają się już 
liderzy poszczególnych grup, zauważalna 
jest też znaczna specjalizacja sklepów. 
Oczywiście nadal pozostaje otwarte 
pytanie, co stanie się jeśli najwięksi 
potentaci rynku ecommerce zechcą han-
dlować asortymentem z tej branży,  być 
może jednak przykład Merlina, któremu 
nie powiodła się sprzedaż kominków, 
ostudzi zapały pozostałych. Podobnie 
jak przed rokiem zachowaliśmy 

podział na podgrupy.  Liderem grupy 
Wielobranżowe zostały multizakupy.pl 
– awansują z miejsca drugiego, pomimo 
mniejszych przychodów o 1 mln. Drugie 
miejsce na podstawie urealnionych sza-
cunków zajął GaleriaDom.pl z wynikiem 
4,5 mln w roku 2009. 

W grupie Armatura i wyposażenie 
łazienek mamy zdecydowanego lidera. 
Działający od 3 lat sklep lazienkaplus.pl 
osiągnął obroty rzędu 28 mln zł, co 
daje mu czterokrotny wzrost do roku 
poprzedniego. Drugie miejsce w zesta-
wieniu przypadło sklepowi lazienki24.pl, 
który awansował z miejsca czwartego 
z przychodem o 4 mln większym. 
Trzecia pozycja – armaland.pl nale-
żący do grupy Megamedia odnotował 
spadek przychodów, a znajdujący się 
w zestawieniu na kolejnej pozycji 
– markowydom.pl miał przychody 
o połowę mniejsze niż rok wcześniej, 

RANKING SKLEPÓW W KATEGORII

LITERATURA/FILM/MUZYKA/GRY
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2008
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1 empik.com 73 250* 85 000* 982 590 847 085 tak 25 Empik sp. z o.o. 

2 kdc.pl 25 000* 21 458 267 012 322 658** 11
Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. 

sp. k.

3 stereo.pl 20 000* 14 000* 83 734 80 305 Grupa Stereo SA

4 gandalf.com.pl 15 000 7 500* 131 400 74 500 415 231 259 168 tak tak 20–30 27
Gandalf Księgarnia Internetowa 

Anetta Wilczyńska

5 swiatksiazki.pl 11 000 2 000* 22 000 336 424 352 616 tak 6 Świat Książki sp. z o.o.

6 helion.pl 7 058 6 980 72 000 72 000 140 227 134 218 tak 10 Helion SA

7 selkar.pl 6 550 4 182 58 724 75 272 tak 11 Selkar Michał Stypułkowski

8 ultima.pl 6 000* 6 100 86 453 82 535 tak 6 Ultima s.c.

9 wysylkowa.pl 5 000* 4 000* 449 415 593 333 Wysylkowa Witold Wiercioch

10 lideria.pl 4 422 3 890* 60 000 58 000 455 061 327 908 tak tak 10 10 Lideria s.c.

11 inbook.pl 3 380 3 795 30 000 271 324 242 565 tak Inbook SA

12 punkt44.pl 3 200 1 990 51 973 45 966 tak tak 8 13 Punkt44.pl sp. z o.o.

13 kolporter.pl 3 200 2 000 225 949
Kolporter E-Biznes SA/Favente 

sp. z o.o.

14 dvdmax.pl 2 900* 2 457 6 261** tak Dvdmax.pl sp. z o.o.

15 poczytaj.pl 2 570 2 250 30 000 30 000 181 805 184 973 tak tak 10 8 DANTE G. Baran, G. Fugiel

16 czarymary.pl 1 530 950 21 350 13 356 104 643 61 786 tak tak 12 8 Arete s.c.

17 taniaksiazka.pl 1 390 650 18 170 336 528 tak 12 Arete s.c.

18 mareno.pl 1 200* 2 500* 223 468 292 822 Grupa Stereo SA

19 amazonka.pl 1 053 524 60 498** nie SI Książki.pl sp. z o.o.

* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, 

Internet Standard, wrzesień 2010 r.
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nadal jednak był zyskowny. Może to 
świadczyć o wysokiej rentowności 
omawianej kategorii. Trzecia pod-
grupa to sklepy z narzędziami. Tutaj 
miejsce pierwsze przypadło narze-
dzia.pl, który podwoił swoje obroty 

w stosunku do roku 2008, z wynikiem 
ponad 12 mln. Sklep z grupy czwar-
tej luxmarket.pl, oferujący artykuły 
elektrycznie i oświetlenie, według 
naszych szacunków, sprzedał towary 
za 4,2 mln zł.

ODZIEŻ
Czwarta co do wielkości kategoria jest 
nadal najchętniej wybierana przez inter-
nautów pod względem zakupów, a sklepy 
internetowe sprzedające bieliznę pozosta-
ją najliczniej reprezentowaną grupą. 

RANKING SKLEPÓW W KATEGORII

DOM/OGRÓD
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Wielobranżowe

1 multizakupy.pl 5 300* 6 369* 9 125 42 936 54 427 nie 7 Multizakupy SA

2 galeriadom.pl 4 500* 12 500* 2 500 27 406 tak 8 PL Systems sp.j.

3 megastore.pl 171 388 nie 11 Megastore.pl SA

Armatura i wyposażenie łazienek

1 lazienkaplus.pl 24 000 8 000* tak tak 35 11 Agma Marek Przybył

2 Lazienki24.pl 9 200 5 250 6 017 tak tak 8 6 GRESIT Artur Gorzewski

3 Armaland.pl 5 018 6 610 3 546 18 269** tak 48 Megamedia sp. z o.o.

4 MarkowyDom.pl 2 500 5 500 1 200 tak 5 MZ sp. z o.o.

Narzędzia

1 narzedzia.pl 12 114 6 200 15 000 49 474 tak Narzedzia.pl SA

2 narzedziowy.pl 4 900* 4 500* 27 100**
PPHU Luminar Anna Katarzyna 

Prokopowicz

3 megamajster.pl 3 609 4 384 4 785 22 241** tak 48 Megamedia sp. z o.o.

Artykuły elektryczne i oświetlenie

1 luxmarket.pl 4 200* 3 800* 4 800 tak 9 Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o.

ODZIEŻ
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Moda

1 bonprix.pl 11 000* 10 000* 1 027 763 700 385 tak Bon Prix sp. z o.o.

2 halens.pl 8 500* 13 500* 906 809 715 198 Quelle Polska sp. z o.o.

Bielizna

1 kontri.pl 8 742 7 827 – 41 000 110 797 90 608 tak 20 Kontri sp. z o.o.

2 intymna.pl 6 479 5 570 65 000 60 000 438 658 487 447 tak nie 23 20 Intymna.pl sp. z o.o.

3 e-lady.pl 3 500* 1 500* 149 054 175 233 E-Lady Anna Marynowska

4 intymnie.com 2 600 2 100 24 000 15 000 234 747 tak tak 8 4 Matterhorn Weronika Jaromin

5 e-bielizna.pl 1 700 1 350 23 784** A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak

6 stylea.pl 1 250 250 12 500 170 648 nie 3 Fourcreate sp. z o.o.

7 olive.pl 1 082 680 11 194 7 537 65 750 tak tak 7 5 FHU Vmp Piotr Grochowski

Buty

1 deezee.pl 2 500* 1 919* 67 673 DeeZee Dominika Żak

2 ebuty.pl 1 100* 932 12 500 nie 7 E-Buty sp. z o.o.

* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, 

Internet Standard, wrzesień 2010 r.



67www.internetstandard.pl

RAPORT ECOMMERCE 2010

Partner wydania:

Należące do najpopularniejszych 
bonprix.pl czy halens.pl to sklepy 
z odzieżą  damską i męską, mające 
również największe przychody z handlu 
i należące do dużych europejskich sieci, 
znanych przede wszystkim z wydawa-
nia katalogów wysyłkowych. Podobnie 
jak przed rokiem, ze względu na brak 
chęci ze strony firm podania danych 
o przychodach, postanowiliśmy je osza-
cować. Bonprix miał prawdopodobnie 
w roku 2009 przychody na poziomie 
11 mln zł, a halens.pl, czyli występujący 
pod nową domeną quelle.pl osiągnął 
wynik na poziomie 8,5 mln zł. Nadal na 
obecność w sieci nie decydują się duże 
marki odzieżowe, traktując ten kanał 
sprzedaży bardziej jako prezentację 
najnowszych kolekcji, niż realny kanał 
sprzedaży swoich towarów. 

W podgrupie bielizny liderem 
pozostaje kontri.pl, odnotowując 
wzrost obrotów o 1 mln zł, do wyso-
kości 8,7 mln. Drugą pozycję zajmuje 
intymna.pl z przychodami na poziomie 
6,5 mln zł. Co ciekawe, sklep ten ma 
średnio cztery razy więcej użytkowni-
ków niż lider i w roku 2009 przyniósł 
zysk, poprzednio wykazując stratę. Na 
miejscu trzecim z szacowanymi przez 
nas wynikami znalazł się e-lady.pl, 

które już znacznie pokazują dzielący 
dystans do dwóch pierwszych. 

Warto zwrócić uwagę na rosnącą 
popularność sklepów sprzedających 
obuwie, a biorąc pod uwagę specyfikę 
asortymentu, taką jak różna rozmia-
rówka, szerokość oferty i możliwość 
niedopasowania, wydaje się dość pro-
blematycznym wyzwaniem. 

ZDROWIE/URODA
Piąta, największa grupa jest wyraźnie 
podzielona na branże i podobnie jak 
przed rokiem wyodrębniliśmy trzy pod-
grupy. Pierwsza podgrupa apteki – to ry-
nek rozwijający się bardzo dynamicznie. 
Liderem tegorocznego zestawienia jest 
cefarm24.pl, który zwiększył swoje 
obroty o jedną trzecią i osiągnął przy-
chody 11,5 mln zł. Ten sklep należący do 
dystrybutora leków Cefarmu Białystok 
obsłużył w roku 2009 blisko 100 000 
zamówień, co również jest wynikiem nie 
do pokonania dla konkurencji. Drugi 
domzdrowia.pl miał wynik nieznacznie 
gorszy niż rok wcześniej i nadal nie jest 
zyskowny. Na pozycji czwartej znalazła 
się apteka tanie-leczenie.pl, z wynikiem 
4,5 mln zł. 

Odnotujmy, że w zestawieniu 
brakuje serwisu doz.pl, który wciąż 
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Apteki

1 cefarm24.pl 11 500 7 477 100 000 96 468 61 839 tak tak 13 Cefarm Białystok SA

2 domzdrowia.pl 7 152 7 219 50 000 344 240 233 978 nie nie 15 18 Domzdrowia.pl SA

3 i-apteka.pl 5 200* 4 000* 45 000 195 864 134 086 tak 12 Apteki Rudolf Wojtala

4 tanie-leczenie.pl 4 955 1 919 31 221 13 000 77 105 tak tak 16 8 Best-Farm sp. z o.o.

Okulary/Soczewki

1 szkla.com 13 200 4 300 102 000 36 000 429 428 tak tak 13 5 Szkla.com s.c.

Perfumy/Kosmetyki

1 iperfumy.pl 20 500 4 000* 110 000 160 723 104 253 tak 30 Internet Shop s.r.o.

2 perfumeria.pl 8 791 7 149 55 457 52 329 59 690 50 760 tak tak 18 17 Perfumeria.pl s.c.

3 perfumy-perfumeria.pl 7 399 2 000* 33 705 60 294 45 796 tak 42 El nino parfum s.r.o.

4 kokai.pl 3 500 39 334** tak 15 IT Investment Group Polska sp. z o.o.

* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
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nie zdecydował się na zmianę syste-
mu sprzedaży w internecie i realizuje 
odbiory w sieci swoich aptek. 

W podgrupie okulary i soczewki pozo-
stał lider – szkla.com, który zrealizował 
ponad 100 000 zamówień i wygenerował 
przychody na poziomie 13,2 mln zł, co 
w stosunku do 4,3 mln zł z roku ubiegłego 
jest imponującym wynikiem. 

Kolejną podgrupę stanowią inter-
netowe perfumerie. Tutaj wszystkie 
sklepy z zestawienia podały nam 
swoje wyniki. Na miejscu pierwszym 
znalazł się należący do czeskiej spółki 
sklep iperfumy.pl z obrotami w wyso-
kości 20,5 mln zł. Na miejscu drugim 
perfumeria.pl, najstarszy sklep z tej 

branży, działający kiedyś pod nazwą 
pedet.pl, miał 8,7 mln obrotu i zre-
alizował ponad 55 tys. zamówień. 
Obroty trzeciego na liście perfumy-
perfumeria.pl były niższe i wyniosły 
7,3 mln zł, a czwarty kokai.pl osiągnął 
już tylko niecałą połowę tej wartości. 

MOTO
Kategoria ta, podobnie jak opisywana 
wyżej odzież, charakteryzuje się tym, 
że największe sukcesy i obroty przypa-
dają sklepom z jednej konkretnej bran-
ży, mającym w ofercie opony i felgi.

Niezmiennie od kilku lat najlepiej 
radzi sobie notowana na giełdzie spół-
ka Oponeo SA, osiągająca w roku 2009 

przychód na poziomie 85 mln zł, który 
jednak był niższy niż rok wcześniej. 
Drugą pozycję zajął sklep opony.pl  
z wynikiem 22 mln zł. Uwzględniając, 
że sklep ten został wykupiony przez 
lidera, może to spowodować zwięk-
szenie dystansu w stosunku do rywali, 
takich jak netcar.pl, który według 
szacunków miał ok. 14 mln obrotu. 
Czwarty w zestawieniu oponix.pl uzy-
skał już tylko 3,5 mln. Wśród sklepów 
z grupy Części zamiennych nie można 
praktycznie wskazać lidera. Tutaj 
największym sprzedawcą pozostaje 
czesci24.pl, którego przychody sza-
cujemy na 5,5 mln zł. Druga pozycja 
przypadła sklepowi moto-akcesoria.pl 
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Opony i felgi

1 oponeo.pl 85 664 94 282 122 249 tak tak 69 59 Oponeo.pl SA

opony.pl 22 000 25 000 73 096 64 755 tak

3 netcar.pl 14 000* 10 000* 60 187 Netcar s.c.

4 oponix.pl 3 557 Oponix.pl SA

Części zamienne

1 czesci24.pl 5 500* 5 000* 57 014

P.H.U. PROTAX „Hurtownia 

Motoryzacyjna” Piotr 

Dembowski

2 moto-akcesoria.pl 3 000 3 868 4 138** tak 6 Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o.

3 4cars.pl 2 700* 2 500* 50 596 33 115 Uniwersal.pl s.c.

4 iparts.pl 520 tak 5 Iparts sp. z o.o.
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1 bobomarket.pl 2 400 2 100 12 000 12 100 62 585 66 275 tak tak 4 5 Kando Andrzej Nowak

2 smyk.com 2 000 * 1 300* 57 490 46 817 Smyk sp. z o.o.

3 babyclub.pl 1 800 500* 6 600 tak 8 Netradus Polska sp. z o.o.

4 barline.eu 1 512 521 12 540 5 950 8 521** tak tak 12 7 Barline sp.j.

5 tomi.pl 900 450 2 820 1 400 tak tak 7 3 PH „Tomi” Michalski Tomasz

6 fajnezabawki.pl 550 500 KOMPTEL Kopania Michał

7 swiat-zabawek.pl 500 500 4 000 16 982** tak tak 5 4
4 MM Solutions Marcello 

Miletić

* dane szacunkowe;      **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
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– z obrotami na poziomie 3 mln. Tym 
razem zabrakło sklepów podgrupy 
Nawigacje GPS. Pierwszy w ubiegło-
rocznym rankingu TylkoGPS.pl nie 
podał żadnych danych, drugi gps24.pl 
przestał prowadzić działalność, a pod 
domeną pozostała porównywarka 
urządzeń GPS.

DZIECKO/ZABAWKI
Sklepy z tej kategorii, biorąc pod uwagę 
obroty, nie należą do najpopularniej-
szych w sieci, niemniej dobrą prognozą 
jest to, że w stosunku  do roku ubie-
głego już połowa sklepów osiągnęła 
wyniki powyżej 1 mln zł, a wszystkie, 
które potwierdziły dane, odnotowały 
również zysk.

Liderem pozostał bobomarket.pl 
z przychodami na poziomie 2,4 mln 
zł. W ofercie mamy wszystko, co 
potrzebne jest rodzicom: od wózków 
po kosmetyki dla dzieci. Drugi smyk.
com, sprzedający przede wszystkim 
zabawki i odzież dla dzieci, mógł mieć 

ok. 2 mln zł przychodu. Na miejscu 
trzecim i piątym znalazły się babyclub.
pl i tomi.pl z szeroką ofertą produk-
tów dla dzieci, a na miejscu czwartym 
barline.eu, sprzedający przede wszyst-
kim odzież dziecięcą. Kolejne pozycje 
zajmują sklepy oferujące zabawki. Ich 
obroty kształtowały się na poziomie 
500 tys. zł, co wskazuje, że branża ta 
raczej ma jeszcze wiele do nadrobienia.

PREZENTY/AKCESORIA
W tej kategorii wyodrębniliśmy trzy 
podgrupy. Pierwsza to oferująca gadże-
ty i upominki na wszelkie okazje. 
Toys4boys.pl, pozostający na pozycji 
lidera, ze względu na zmiany organi-
zacyjne, nie mógł podać dokładnych 
danych, ale według naszych szacunków 
osiągnął wynik ok. 7 mln zł. Drugi 
– 2future.pl – mógł zwiększyć obroty 
o 400 tys. 

Wśród sklepów z galanterią pierw-
szą pozycję zajmuje skierowany do 
osób ceniących jakość highclass.pl, 

osiągając wynik 1,3 mln zł przycho-
du. Pakamera.pl, sprzedająca różnego 
rodzaju naszyjniki, kolczyki i inną 
drobną biżuterię tworzoną przez 
współpracujących z nią artystów, 
zmniejszyła obroty do szacowanego 
1 mln zł. W podgrupie sklepów jubi-
lerskich pozostał sklepjubilerski.com, 
dwa sklepy z poprzedniego rankingu 
aktualnie nie podały danych.

HOBBY
Tym razem nie zdecydowaliśmy się na 
podział kategorii na podgrupy, uznając, 
że można tutaj tworzyć praktycznie 
nieograniczoną ich liczbę. I tak, liderem 
została platforma e-numizmatyka.pl 
z przychodami na poziomie ponad 
64 mln zł, co daje też miejsce w 10. 
największych sklepów pod względem 
przychodów. Mającą w swojej ofer-
cie monety i złoto lokacyjne (sztabki, 
monety bulionowe), zakupy tutaj należą 
do inwestycji, co tłumaczy jedną z naj-
wyższych średnich wartości koszyka na 
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Upominki/Gadżety

1 toys4boys.pl 7 000* 4 000 143 524 203 964 tak 14 Toys4Boys.pl sp. z o.o.

2 2future.pl 1 800* 1 400* 96 275 72 228 2Future Rafał Konarzewski

Galanteria

1 pakamera.pl 1 000* 1 300* 30 000 124 947 78 166 tak 4
Conceptia Mateusz 

Wojczakowski

2 highclass.pl 1 300 1 100 tak tak 3 4 Etrade s.c.

Biżuteria

1 sklepjubilerski.com 2 000* 1 800* 85 440 Lisiewski Group sp. z o.o.

* dane szacunkowe  
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poziomie prawie 6 tys. zł. Drugi w tej 
kategorii – emonety.pl  – miał przycho-
dy na poziomie znacznie niższym, bo 
18,9 mln, ale jest to sklep już bardziej 
specjalistyczny, z ofertą przede wszyst-
kim dla kolekcjonerów. Na pozycji trze-
ciej znalazł się sklep oferujący produkty 
z grupy militariów, takie jak odzież 
wojskowa, akcesoria do samoobrony, 
wyposażenie i broń. Militaria.pl zmniej-
szył obroty i mógł w 2009 roku mieć ok. 
12,5 mln przychodu. Kolejny sklep w tej 
kategorii – animalia.pl – lider wśród 
sklepów zoologicznych, mógł zwiększyć 
swoją sprzedaż do ok. 8 mln zł. 

SPORT
Sklepy z tej kategorii nie bały się ujaw-
nić swoich wyników, co może świad-
czyć, że branża ta jest dostatecznie już 
uporządkowana. Liderem, podobnie jak 
w poprzednich rankingach, pozostaje 
sklep-presto.pl, który zwiększył sprze-
daż z 4,1 mln w roku 2008 do 7,8 mln 
w 2009 roku. Drugą pozycję zajmuje 
mmo.pl, sprzedający wszelkiego rodzaju 

produkty związane z odchudzaniem 
i utrzymaniem wagi. Jego obroty szacu-
jemy na 7 mln zł. Następne w rankingu 
sport-shop.pl oraz asport.pl, podobnie 
jak lider, prowadzą sprzedaż produktów 
z bardzo wielu grup asortymentowych 
i mają szeroką ofertę. 

WIELOBRANŻOWE
Jest to zupełnie nowa kategoria w naszym 
rankingu, ale jest bardzo duża szansa, że 
będzie jedną z najszybciej rozwijających 
się w polskim handlu internetowym. 
Presja sklepów do poszerzania oferty 
i wchodzenia w zupełnie nowe branże 
ma dwa podstawowe czynniki – szybki 
wzrost przychodów oraz przyciągnięcie 
nowych grup klientów, w sytuacji gdzie 
potencjał z już istniejących wydaje się 
maksymalnie wykorzystany. 

Na miejscu pierwszym gigant i wete-
ran sprzedaży internetowej – merlin.pl 
– znalazł się tutaj ze względu na pre-
zentowaną ofertę, chociaż w tym roku 
widać zmiany w kierunku powrotu 
do zawężania oferty. Sklep w 2009 

wygenerował przychody na poziomie 
101 mln zł, zwiększając je w stosunku 
do roku poprzedniego.  Druga pozycja 
to niekwestionowany lider ubiegło-
rocznego rankingu – agito.pl. Tutaj 
jednak mamy same spadki – obrotów 
o 73 mln zł i zamówień o prawie 330 tys. 
Uwzględniając asortyment sklepu, 
trudno wnioskować, jaka jest przyczy-
na takiej sytuacji, niezależnie od tego 
sklep potwierdził wygenerowanie zysku. 
Trzecia pozycja to sklepy z naprawdę 
szeroką ofertą – portone.pl i topmarket.pl, 
które mogą stanowić internetowy odpo-
wiednik fizycznych marketów.

DELIKATESY
Kategoria ta należy wciąż do najmniej 
licznych (niecałe 2% sklepów), ale 
o dużym potencjale. Jak wskazują inne 
badania, sprzedaż artykułów spożyw-
czych przez internet będzie wzrastać. 
Oczywiście, niezmiennie od początku 
istnienia tej branży o sukcesie stanowić 
będą sprawna logistyka i jakość ofero-
wanych towarów. Większość sklepów 
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1 e-numizmatyka.pl 64 846 50 599 11 000 17 206 47 492 43 932 tak tak 28 15 Inwestycje Alternatywne Profit SA

2 emonety.pl 18 943 16 230 29 000 37 000 38 000 33 494 tak tak 12 9 Emonety.pl SA

3 militaria.pl 12 500* 14 000 – 295 303 331 012 tak tak 100 TM Tomasz Filipiak

4 animalia.pl 8 000* 7 500* 99 707 77 405 Animalia.pl s.c.

5 bron.pl 4 500* 6 000* 242 331 145 408 Firma Kolter Mirosław Klekot

SPORT
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przychód 
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(tys. zł)
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zysk 
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pracow-
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2009

liczba 

pracow-

ników 

2008

właściciel

1 sklep-presto.pl 7 820 4 111 43 398 29 890 190 781 tak tak 20 12
Firma Handlowa „Presto” 

Dominik Szastak

2 mmo.pl 7 000* 6 000* 13 200 87 424 tak 7 Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j.

3 sport-shop.pl 4 326 2 400 20 092 6 098 9 067** tak tak 5 5
Sport-Shop.pl Doradztwo 

Sportowe s.c.

4 asport.pl 1 800 1 400 – 5 320 8 054** tak tak 14 10 FHU „Web-Com” Marcin Rozmus

* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, 

Internet Standard, wrzesień 2010 r.
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zapewnia własny transport i samochody 
chłodnie, a kierowcy wyposażani są 
w terminale do obsługi kart płatniczych, 
by na miejscu przy odbiorze zakupów 
przez klienta realizować transakcje. 
Niestety, w związku z koniecznością 
ponoszenia dużych nakładów na dzia-
łalność, nadal bardzo widoczna jest 
regionalizacja i ograniczony zasięg. 
Nie zmienił się też model prowadzenia 
biznesu – mamy grupę sklepów, które 
współpracują z dużą siecią delikatesów 
i przez nią zapewniają produkty, jak jest 
to w przypadku BOMI. 

Drugą grupę stanowią sklepy i sieci 
sklepów spożywczych, które prowadzą 
własne działy sprzedaży internetowej, 
same organizują sprzedaż i zapewnia-
ją transport. Dwa największe z nich 
– Alma oraz Piotr i Paweł – zajmują 
w naszym zestawieniu odpowiednio 
drugą i trzecią pozycję. Sklep alma24.pl, 
działający od trzech lat, osiągnął w 2009 

roku 16 mln zł, podwajając swoje obroty. 
Natomiast delikatesy e-piotripawel.pl 
uzyskały wynik lepszy (500 tys. zł) 
w stosunku do roku poprzedniego, 
nieznacznie tylko zwiększając liczbę 
zamówień, na tej podstawie możemy 
wnioskować, że być może sklep ten ma 
ugruntowaną pozycję i wierną grupę 
stałych klientów. Najstarszy z interne-
towych delikatesów, a praktycznie pio-
nier – hipernet24.pl prowadzony przez  
E.Leclerc Bielany, mógł wygenerować 
przychód na poziomie 9,6 mln zł, co 
byłoby wynikiem gorszym o 2,4 mln niż 
rok wcześniej. Kolejnym w zestawieniu 
i działającym wg tego samego modelu 
sprzedaży jest a.pl, który ma własny 
sklep i samochody. Przedstawiciele skle-
pu po raz kolejny nie chcieli potwierdzić 
danych finansowych, jednak z naszych 
szacunków wynika, że sprzedaż skle-
pu mogła kształtować się na poziomie 
4,3 mln zł. 

Trzecia grupa, sklepy działające 
wyłącznie w internecie, ale mające 
własne magazyny i flotę samochodów, 
jest najmniej liczna, a jej niekwestio-
nowanym liderem, podobnie jak całej 
kategorii, jest działający zaledwie 4 lata 
frisco.pl. W tym roku nie otrzymaliśmy 
potwierdzonych informacji od władz 
sklepu, ale dane szacunkowe wskazu-
ją, że osiągnął przychód w wysokości 
19,5 mln zł. 

W naszym zestawieniu znalazł się 
również sklep, którego oferta znacznie 
odbiega od pozostałych z tej kategorii. 
Bogutynmlyn.pl prowadzi sprzedaż 
produktów ze zdrową żywnością, 
importowanych z najdalszych zakątków 
świata, na przykład sól z Himalajów, 
przypraw i produktów wytwarzanych 
we własnym młynie. Sklep ten miał 
nieco ponad 2 mln zł obrotu w roku 
2009 i obsłużył w tym czasie ponad 
15 tys. zamówień. 

RANKING SKLEPÓW W KATEGORII

WIELOBRANŻOWE
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1 merlin.pl 101 000 96 857 1 018 000 1 292 289 1 101 540 194 Merlin.pl SA

2 agito.pl 100 919 173 928 127 930 460 000 349 374 465 356 tak nie 39 60 Agito SA

3 portone.pl 29 066 15 492 21 312 15 099** tak 12 PO Capital sp. z o.o.

4 topmarket.pl 24 500 33 187 19 678 104 362 84 090 tak tak 22 31 Topmarket sp. z o.o.

5 mixmedia.pl 8 000* 40 814 Mix-Media sp. z o.o.

6 tylkomarkowe.pl 8 000 10 000 61 469 tak 7
PSI s.c. Katarzyna Dobrowolska, 

Paweł Dynia

DELIKATESY
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2008
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1 frisco.pl 19 500* 9 066 34 400 66 462 nie 55 Frisco.pl sp. z o.o.

2 alma24.pl 16 000 8 000 50 000 36 000 66 888 tak tak 45 100 Alma Market SA

3 e-piotripawel.pl 15 500 15 000 65 200 63 300 10 822** tak tak 60 70 Piotr i Paweł SA

4 hipernet24.pl 9 600* 12 000* 83 634 106 332 Kwitnąca sp. z o.o.

5 a.pl 4 300* 3 700* 24 610 A.pl sp. z o.o.

6 bogutynmlyn.pl 2 038 1 135 15 964 9 061 tak tak 10 8
Paweł Bogutyn Młyn 

Gospodarczy

* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, 

Internet Standard, wrzesień 2010 r.
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TOP 120 ECOMMERCE 2010: RANKING POLSKICH SKLEPÓW INTERNETOWYCH WG PRZYCHODÓW ZA ROK 2009
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2008
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1 neo24.pl 145 550 52 067 180 000 212 756 94 593 tak 82 Neo24.pl sp. z o.o.

2 electro.pl 125 000* 108 300 110 000 171 520 101 957 tak 53 Electro.pl sp. z o.o.

3 komputronik.pl 120 000* 107 200 390 823 133 000 521 738 423 578 tak tak 22 20 Komputronik SA

4 merlin.pl 101 000 96 857 1 018 000 1 292 289 1 101 540 194 Merlin.pl SA

5 agito.pl 100 919 173 928 127 930 460 000 349 374 465 356 tak nie 39 60 Agito SA

6 oponeo.pl 85 664 94 282 – 122 249 tak tak 69 59 Oponeo.pl SA

7 empik.com 73 250* 85 000* 982 590 847 085 tak 25 Empik sp. z o.o. 

8 redcoon.pl 69 901 16 784 60 000 84 487 tak 68 Redcoon Polska sp. z o.o.

9 zadowolenie.pl 67 500* 52 000 65 354 90 000 128 476 147 786 tak tak 9 10 MIX Electronics SA

10 e-numizmatyka.pl 64 846 50 599 11 000 17 206 47 492 43 932 tak tak 28 15 Inwestycje Alternatywne Profit SA

11 magicznaplaneta.pl 51 362 26 791 41 055 44 627 tak 17 Avans Ecommerce sp. z o. o.

12 morele.net 44 396 38 902 80 000 80 000 180 239 125 489 tak tak 35 30 Morele.net sp.j.

13 maximedia.pl 40 000* 50 000* 140 513 124 831 Telpol sp. z o.o.

14 ram.net.pl 30 000 16 700 45 000 20 746 45 667 tak tak 14 7 Ram.net Rafał Modzelewski

15 portone.pl 29 066 15 492 21 312 15 099** tak 12 PO Capital sp. z o.o.

16 cyfrowe.pl 27 326 28 146 23 209 24 190 90 892 58 862 tak tak 33 25 Cyfrowe.pl sp. z o.o.

17 megamedia.pl 25 387 25 428 37 918 39 217 155 465 180 103 tak tak 37 48 Megamedia sp. z o.o.

18 electromarket.pl 25 000 30 200 5 593** tak 38 P&M sp.j.

19 kdc.pl 25 000* 21 458 267 012 322 658** 11 Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. sp. k.

20 topmarket.pl 24 500 33 187 19 678 104 362 84 090 tak tak 22 31 Topmarket sp. z o.o.

21 lazienkaplus.pl 24 000 8 000* tak tak 35 11 Agma Marek Przybył

22 vobis.pl 23 500* 20 000 260 398 273 608 tak 12 Vobis SA

23 agdexpert.pl 23 000* 15 000 42 580 40 066 Internet Mall Polska sp. z o.o.

24 opony.pl 22 000 25 000 73 096 64 755 tak Oponeo.pl SA

25 e-cyfrowe.pl 20 697 22 164 29 232 30 000 154 169 174 364 tak tak 11 15 Presco Media sp. z o.o.

26 emarket.pl 20 555 14 000 21 111 40 876 66 747 nie tak 15 13 Emarket sp. z o.o.

27 iperfumy.pl 20 500 4 000* 110 000 160 723 104 253 tak 30 Internet Shop s.r.o.

28 stereo.pl 20 000* 14 000* 83 734 80 305 Grupa Stereo SA

29 frisco.pl 19 500* 9 066 34 400 66 462 nie 55 Frisco.pl sp. z o.o.

30 proline.pl 19 000* 16 000* 101 066 104 488 Proline Sebastian Ponikowski

31 emonety.pl 18 943 16 230 29 000 37 000 38 000 33 494 tak tak 12 9 Emonety.pl SA

32 megamarket.com.pl 17 000* 14 188 Openmedia sp. z o.o.

33 alma24.pl 16 000 8 000 50 000 36 000 66 888 tak tak 45 100 Alma Market SA

34 fotoexpert.pl 15 900 11 000 11 000 42 742 46 761 tak 5 4MANY Krzysztof Grzechulski

35 e-piotripawel.pl 15 500 15 000 65 200 63 300 10 822** tak tak 60 70 Piotr i Paweł SA

* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)

R E K L A M A

SMS Premium i płatności mobilne

źródło: Ranking sklepów internetowych 2009, 
Internet Standard, wrzesień 2010 r.
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36 gandalf.com.pl 15 000 7 500* 131 400 74 500 415 231 259 168 tak tak 20–30 27
Gandalf Księgarnia Internetowa 

Anetta Wilczyńska

37 prono.com.pl 14 078 9 965 3 552 15 099** tak 8 Inter Alnet Adam Albiński

38 netcar.pl 14 000* 10 000* 60 187 Netcar s.c.

39 fotozakupy.pl 13 940 12 500 15 982 15 000 4 790** 16 851 tak tak 11 9 Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j.

40 szkla.com 13 200 4 300 102 000 36 000 429 428 tak tak 13 5 Szkla.com s.c.

41 militaria.pl 12 500* 14 000 - 295 303 331 012 tak tak 100 TM Tomasz Filipiak

42 narzedzia.pl 12 114 6 200 15 000 49 474 tak Narzedzia.pl SA

43 hurt.com.pl 11 769 9 705 12 600 148 083 tak 16 Baltrade sp.j.

44 cefarm24.pl 11 500 7 477 100 000 96 468 61 839 tak tak 13 Cefarm Białystok SA

45 bonprix.pl 11 000* 10 000* 1 027 763 700 385 tak Bon Prix sp. z o.o.

46 swiatksiazki.pl 11 000 2 000* 22 000 336 424 352 616 tak 6 Świat Książki sp. z o.o.

47 3kropki.pl 10 500* 8 000* 50 000 66 331 49 253 tak 10 3Dots.pl s.c.

48 x-kom.pl 10 000* 7 405** X-Kom sp.j.

49 hipernet24.pl 9 600* 12 000* 83 634 106 332 Kwitnąca sp. z o.o.

50 Lazienki24.pl 9 200 5 250 6 017 tak tak 8 6 GRESIT Artur Gorzewski

51 perfumeria.pl 8 791 7 149 55 457 52 329 59 690 50 760 tak tak 18 17 Perfumeria.pl s.c.

52 kontri.pl 8 742 7 827 - 41 000 110 797 90 608 tak 20 Kontri sp. z o.o.

53 halens.pl 8 500* 13 500* 906 809 715 198 Quelle Polska sp. z o.o.

54 animalia.pl 8 000* 7 500* 99 707 77 405 Animalia.pl s.c.

55 mixmedia.pl 8 000* 40 814 Mix-Media sp. z o.o.

56 tylkomarkowe.pl 8 000 10 000 61 469 tak 7
PSI s.c. Katarzyna Dobrowolska, 

Paweł Dynia

57 sklep-presto.pl 7 820 4 111 43 398 29 890 190 781 tak tak 20 12
Firma Handlowa „Presto” 

Dominik Szastak

58 perfumy-perfumeria.pl 7 399 2 000* 33 705 60 294 45 796 tak 42 El nino parfum s.r.o.

59 domzdrowia.pl 7 152 7 219 50 000 344 240 233 978 nie nie 15 18 Domzdrowia.pl SA

60 mediapasaz.pl 7 066 9 500 8 300 8 000 4 259** tak tak 6 7 Omnibus sp. z o.o.

61 helion.pl 7 058 6 980 72 000 72 000 140 227 134 218 tak 10 Helion SA

62 mmo.pl 7 000* 6 000* 13 200 87 424 tak 7 Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j.

63 toys4boys.pl 7 000* 4 000 143 524 203 964 tak 14 Toys4Boys.pl sp. z o.o.

64 selkar.pl 6 550 4 182 58 724 75 272 tak 11 Selkar Michał Stypułkowski

65 noteo.pl 6 500 12 800 3 000 7 500 nie tak 5 5 NOTEO.pl Grzegorz Michalak

66 intymna.pl 6 479 5 570 65 000 60 000 438 658 487 447 tak nie 23 20 Intymna.pl sp. z o.o.

67 agawa.pl 6 000 4 500* 60 000 2 975** tak 55 Agawa sp. z o.o.

68 gral.pl 6 000* 5 500* 46 087 tak 40 Gral Bronisław Kaczorkiewicz

69 ultima.pl 6 000* 6 100 86 453 82 535 tak 6 Ultima s.c.

70 czesci24.pl 5 500* 5 000* 57 014
P.H.U. PROTAX „Hurtownia 

Motoryzacyjna” Piotr Dembowski

71 multizakupy.pl 5 300* 6 369* 9 125 42 936 54 427 nie 7 Multizakupy SA

72 i-apteka.pl 5 200* 4 000* 45 000 195 864 134 086 tak 12 Apteki Rudolf Wojtala

73 Armaland.pl 5 018 6 610 3 546 18 269** tak 48 Megamedia sp. z o.o.

74 wysylkowa.pl 5 000* 4 000* 449 415 593 333 Wysylkowa Witold Wiercioch

75 tanie-leczenie.pl 4 955 1 919 31 221 13 000 77 105 tak tak 16 8 Best-Farm Sp. z o.o.

76 narzedziowy.pl 4 900* 4 500* 27 100**
PPHU Luminar Anna Katarzyna 

Prokopowicz

TOP 120 ECOMMERCE 2010: RANKING POLSKICH SKLEPÓW INTERNETOWYCH WG PRZYCHODÓW ZA ROK 2009 (cd.)
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* dane szacunkowe;       **  wartość nie obejmuje średniej z pełnych 12 miesięcy (brak danych w Megapanel PBI/Gemius)
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77 bron.pl 4 500* 6 000* 242 331 145 408 Firma Kolter Mirosław Klekot

78 galeriadom.pl 4 500* 12 500* 2 500 27 406 tak 8 PL Systems sp.j.

79 lideria.pl 4 422 3 890* 60 000 58 000 455 061 327 908 tak tak 10 10 Lideria s.c.

80 sport-shop.pl 4 326 2 400 20 092 6 098 9 067** tak tak 5 5
Sport-Shop.pl Doradztwo 

Sportowe s.c.

81 a.pl 4 300* 3 700* 24 610 A.pl sp. z o.o.

82 luxmarket.pl 4 200* 3 800* 4 800 tak 9 Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o.

83 icomp.pl 4 172 4 088 21 587 30 977 tak tak 21 6 Icomp.pl sp.j.

84 megamajster.pl 3 609 4 384 4 785 22 241** tak 48 Megamedia sp. z o.o.

85 oponix.pl 3 557 Oponix.pl SA

86 e-lady.pl 3 500* 1 500* 149 054 175 233 E-Lady Anna Marynowska

87 kokai.pl 3 500 39 334** tak 15 IT Investment Group Polska sp. z o.o.

88 inbook.pl 3 380 3 795 30 000 271 324 242 565 tak Inbook SA

89 punkt44.pl 3 200 1 990 51 973 45 966 tak tak 8 13 Punkt44.pl sp. z o.o.

90 kolporter.pl 3 200 2 000 225 949
Kolporter E-Biznes SA/Favente 

sp. z o.o.

91 moto-akcesoria.pl 3 000 3 868 – – 4 138** tak 6 Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o.

92 dvdmax.pl 2 900* 2 457 6 261** tak Dvdmax.pl sp. z o.o.

93 4cars.pl 2 700* 2 500* 50 596 33 115 Uniwersal.pl s.c.

94 intymnie.com 2 600 2 100 24 000 15 000 234 747 tak tak 8 4 Matterhorn Weronika Jaromin

95 poczytaj.pl 2 570 2 250 30 000 30 000 181 805 184 973 tak tak 10 8 DANTE G. Baran, G. Fugiel

96 deezee.pl 2 500* 1 919* 67 673 DeeZee Dominika Żak

97 markowydom.pl 2 500 5 500 1 200 tak 5 MZ sp. z o.o.

98 bobomarket.pl 2 400 2 100 12 000 12 100 62 585 66 275 tak tak 4 5 Kando Andrzej Nowak

99 bogutynmlyn.pl 2 038 1 135 15 964 9 061 tak tak 10 8 Paweł Bogutyn Młyn Gospodarczy

100 sklepjubilerski.com 2 000* 1 800* 85 440 Lisiewski Group sp. z o.o.

101 smyk.com 2 000 * 1 300* 57 490 46 817 Smyk sp. z o.o.

102 2future.pl 1 800* 1 400* 96 275 72 228 2Future Rafał Konarzewski

103 asport.pl 1 800 1 400 5 320 8 054** tak tak 14 10 FHU „Web-Com” Marcin Rozmus

104 babyclub.pl 1 800 500* 6 600 tak 8 Netradus Polska sp. z o.o.

105 e-bielizna.pl 1 700 1 350 23 784** A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak

106 czarymary.pl 1 530 950 21 350 13 356 104 643 61 786 tak tak 12 8 Arete s.c.

107 barline.eu 1 512 521 12 540 5 950 8 521** tak tak 12 7 Barline sp.j.

108 taniaksiazka.pl 1 390 650 18 170 336 528 tak 12 Arete s.c.

109 highclass.pl 1 300 1 100 tak tak 3 4 Etrade s.c.

110 stylea.pl 1 250 250 12 500 170 648 nie 3 Fourcreate sp. z o.o.

111 mareno.pl 1 200* 2 500* 223 468 292 822 Grupa Stereo SA

112 ebuty.pl 1 100* 932 12 500 nie 7 E-Buty sp. z o.o.

113 olive.pl 1 082 680 11 194 7 537 65 750 tak tak 7 5 FHU Vmp Piotr Grochowski

114 amazonka.pl 1 053 524 60 498 nie SI Książki.pl sp. z o.o.

115 pakamera.pl 1 000* 1 300* 30 000 124 947 78 166 tak 4 Conceptia Mateusz Wojczakowski

116 tomi.pl 900 450 2 820 1 400 tak tak 7 3 PH „Tomi” Michalski Tomasz

117 fajnezabawki.pl 550 500 KOMPTEL Kopania Michał

118 iparts.pl 520 tak 5 Iparts sp. z o.o.

119 swiat-zabawek.pl 500 500 4 000 16 982** tak tak 5 4 4 MM Solutions Marcello Miletić

120 megastore.pl 171 388 nie 11 Megastore.pl SA

TOP 120 ECOMMERCE 2010: RANKING POLSKICH SKLEPÓW INTERNETOWYCH WG PRZYCHODÓW ZA ROK 2009 (cd.)
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Jednym z ważniejszych wydarzeń 
branży ecommerce minionego 
okresu było podpisanie 8 lipca 

2010 r. umowy pomiędzy Narodowym 
Funduszem Inwestycyjnym Empik 
Media & Fashion SA i spółką Merlin.pl SA, 
na mocy której Fundusz włączając do 
Merlina pion internetowy Empiku, ma 
przejąć 60% udziałów w Merlin.pl SA. 
Warunkiem dokonania przejęcia jest 
wydanie zgody prezesa UOKiK.

Transakcja w pierwszym etapie 
ma się odbyć w sposób bezgotówko -
wy. Fundusz dokona podziału spółki 
Empik sp. z o.o. i wydzieli z niej pion 
handlu internetowego, tworząc osobną 
spółkę (o nazwie E-Newco), a następ-
nie wniesie aportem wszystkie udziały 
E-Newco do Merlin.pl SA. W zamian 
za ten aport NFI EMF otrzymać ma 
60% akcji w podwyższonym kapitale 
zakładowym Merlin.pl SA dających 

60% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy.

Inwestor zamierza przeprowa-
dzić IPO merlin.pl do końca 2012 r., 
w ramach którego akcjonariusze zbędą 
wszystkie lub niektóre z należących 
do nich akcji w spółce. Jeżeli IPO nie 
zostanie przeprowadzone do tego 
terminu, NFI EMF zapłaci akcjonariu -
szom tzw. kwotę bazową.

Ponieważ kwota bazowa została 
ustalona na sumę od 115 do 130 mln zł, 
można stwierdzić, że właśnie na taką 
wartość wyceniono obecnie merlin.pl. 
Biorąc pod uwagę kondycję finansową 
spółki oraz fakt, że inwestorzy dołożyli 
do interesu już ponad 20 mln zł – ta 
kwota wydaje się całkiem korzystna. Dla 
porównania notowaną na Giełdzie spół -
kę oponeo.pl wg lipcowego kursu wyce-
niono na 87,5 mln zł, a przychody jej 
były o 15% niższe niż Merlina w 2009 r.

Tak naprawdę jednak prawdzi-
wa wycena Merlina znana będzie 
w momencie zapowiedzianego wpro-
wadzenia spółki na Giełdę.

Jest to wycena czysto marketingowa, 
gdyż transakcja odbywa się bez zaan -
gażowania finansowego Empiku. Przy 
takiej konstrukcji umowy ważne są 
tylko proporcje wyceny pomiędzy spół -
kami. Poczekajmy na efekty połączenia 
i wycenę podczas planowanego debiutu 
giełdowego  – zwraca uwagę Tomasz 
Sypuła , prezes zarządu agito.pl.

W OCZEKIWANIU NA DECYZJĘ 
UOKIK
Dlaczego o przyszłości Merlina będzie 
decydował Urząd Ochrony Konkurencji 
i Klientów? Do zadań UOKiK należy 
m.in. kontrola koncentracji przedsię-
biorstw w celu przeciwdziałania nad -
miernej ich konsolidacji i uzyskania na 

Empik i Merlin

Po 12 latach niezależnego działania, największa w polskiej sieci księgarnia internetowa znajdzie 
się w rękach innego podmiotu z branży księgarskiej. Jeśli planów nie pokrzyżuje negatywna 
decyzja prezesa UOKiK, przyszłym właścicielem spółki zostanie Narodowy Fundusz Inwestycyjny 
Empik Media & Fashion SA Empik. W przeciwnym razie – w kolejce chętnych do przejęcia Merlina 
ustawiła się handlująca w sieci elektroniką użytkową, europejska firma Redcoon. Nieoficjalna 
wycena Merlina wynosi obecnie 115–130 mln zł, lecz dopóki UOKiK nie wyda decyzji, wciąż więcej 
jest znaków zapytania niż konkretów dotyczących przyszłości spółki.

BOŻ ENA JASKOWSKA
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rynku pozycji dominującej powodującej 
znaczące ograniczenie konkurencji.

Czy wyczekiwana od ponad dwóch 
miesięcy zgoda zostanie wydana? 
Prezes UOKiK zgodzi się na przejęcie, 
jeżeli w jego wyniku nie zostanie ogra-
niczona konkurencja i jeśli nie wpłynie 
to na powstanie lub umocnienie pozy-
cji dominującej przedsiębiorcy w okre-
ślonej branży.

Czy połączenie firm oznaczać może 
opanowanie w całości rynku sprze-
daży książek i multimediów w inter-
necie? Czy w tym świetle, głosy zapo-
wiadające powstanie prawdziwego 
polskiego Amazona, nie są oby prze-
sadzone? Roczne przychody połączo-
nych firm wynieść mogą wg różnych 
szacunków nawet ponad 200 mln zł.

Jeśli jednak zawęzi się obszar dzia-
łania jedynie do sprzedaży książek 
w internecie, to wg Biblioteki Analiz 
łączny obrót obydwu firm w 2009 r. 
wyniósł z tego sektora ok. 90 mln zł, 
co dało mu zaledwie 20 proc. udziału 
w rynku. Trudno w tym przypadku 
mówić o monopolu.

Nie przesadzajmy tylko z porów-
naniem do Amazona, bo jest on 10 lat 
z przodu i cały czas ucieka. Przepaść tech-
nologiczna, marketingowa i kompeten-
cyjna jest ogromna. Ale oba polskie sklepy 
mają swoje niewątpliwe sukcesy oraz zdo-
były już niemałe doświadczenie na bar-
dzo trudnym rynku, gdzie wciąż króluje 
piractwo, a kilka tysięcy sklepów zarzyna 
się cenowo. Uważam, że istotą transakcji 
nie jest wzrost udziału w rynku, który był 
i będzie mały. Na tle rynku ecommerce 
wartego wg SMB 5,3 mld zł w 2009 roku 
(bez aukcji) połączone sklepy osiągną 
między 3 a 4% udziału. Dlatego też nie 
spodziewam się żadnych problemów 
z wyrażeniem zgody przez UOKiK, chyba 
że urząd zawęzi definicję rynku właściwe-
go – komentuje Marcin Przasnyski,  
stockwatch.pl.

Sam Empik wierzy, że UOKiK zgodę 
wyda. Rynek książki wart jest około 
2 mld zł, z czego Empik odpowiada za 
400 mln zł, a Merlin za ok. 30–40 mln zł. 
Jesteśmy na nim liczącym się graczem, 
ale daleko nam do dominacji, dlatego 
nie spodziewam się problemów ze stro-

ny władz antymonopolowych – mówił 
Maciej Szymański, prezes EM&F.

Z ostatnich publicznych wypowiedzi 
przedstawicieli Urzędu dla mediów 
wynika, że badanie rynku potrwa jesz-
cze kilka tygodni. Dokładna data nie 
jest jeszcze jednak znana.

clicks & bricks czy bricks 
& clicks
Czy dobry internetowy biznes zbudować 
można bez stabilnego zaplecza offline? 
Czy przeciwnie, ecommerce uda się 
wówczas, gdy maksymalnie wykorzysta 
się potencjał i możliwości sieci? A może 
jedno i drugie? Obie firmy pozostawały 
w tym względzie w wyraźnej opozycji.

Księgarnia internetowa merlin.pl 
pojawiła się w sieci 11 października 
1998 r. i co ciekawe już w tym samym 
dniu otrzymała 3 zamówienia. Za ofi-
cjalną datę startu sklepu uznaje się  
jednak 1 kwietnia 1999 r., kiedy na 
konferencji prasowej dowiedzia-
ły się o nim media. Wiceprezesem, 
pełniącym obowiązki prezesa został 
Krzysztof Jerzyk, a członkami zarządu 

KOMEntUjE Marcin PrzasnysKi, stOcKWatch.Pl 
Ta transakcja to dla Merlina ratunek. 
Spółka nie przetrwałaby bez dokapi-
talizowania, co wyraźnie widać  
w jej sprawozdaniach finansowych. 
Już na koniec 2008 roku Merlin zużył 
do zera kapitał własny, a 99% sumy 
bilansowej stanowiły zobowiązania. 
Stało się tak w wyniku dużych strat  
w roku 2007 i 2008, po 10 mln zł. 
Nie znamy jeszcze pełnych wyników 
za 2009 rok, ale ten obraz zmienił się 
tylko nieznacznie. 

Wycena Merlina w transakcji jest 
bardzo wysoka, w żaden sposób nie 
uzasadniona majątkiem, dochodami 
ani przepływami pieniężnymi. Jest 
to jednak cena za dostęp do rynku 
i skokowy wzrost skali biznesu strony 

nabywającej, a także wykorzystanie 
szansy, bo gdyby nie transakcja  
z Empikiem, Merlin nie zniknąłby, tylko 
znalazł innego inwestora i kontynuował 
działalność. Przy okazji warto zauważyć, 
że mimo ogromnej wyceny, akcjonariu-
sze Merlina otrzymują z góry tylko 10% 
zaliczki, a już teraz w praktyce oddają 
kontrolę. Na rozliczenie się do końca 
jest aż 2,5 roku. 

Na pytanie czy cena jest dobra, mogą 
odpowiedzieć wskaźniki cenowe z war-
szawskiej giełdy. Proponuję spojrzeć 
na cenę jednej złotówki przychodów 
(bo Merlin nie osiąga zysku i pozostałe 
parametry biznesowe też ma niestabilne) 
w sektorze handlu detalicznego. Tylko 
sporadycznie przekracza on wartość 1, 

zaś dla znakomitej większości sklepów 
jest dużo niższy. Nie ma znaczenia czy 
spółka jest tradycyjna czy internetowa 
– zależy to od marżowości, a ta od spe-
cjalizacji. Za 1 zł przychodów rocznych 
Komputronika rynek płaci tylko 11 gro-
szy, niewiele więcej w wypadku Almy 
czy Ruchu. Droższe są spółki większe, 
lepiej zarządzane i posiadające możli-
wości rozwoju, jak Eurocash czy Vistula. 
Internetowy sprzedawca ogumienia 
oponeo.pl osiąga cenę rynkową akcji 
97 groszy za złotówkę przychodów, 
zaś TravelPlanet aż 2,35 zł. Na tym tle 
wycena Merlina na poziomie 1,30 zł 
za 1 zł rocznych przychodów jest bardzo 
wysoka – co nie znaczy, że nie niesie 
korzyści dla nabywającego.
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i Piotr Wtulich.

W 2007 roku merlin.pl przekształ-
cony został w spółkę akcyjną. Wówczas 
również spółka przejęła sklep e-cyfro-
we.pl, stawiając na budowę silnego 
portfolio ecommerce. Przez następne 
lata cały czas rozbudowywano ofertę, 
wzbogacając ją o nowe produkty – m.in. 
kosmetyki, zabawki i sprzęt sportowy. 
Uruchomiono też kilka „tradycyjnych” 
sklepów służących głównie do osobi-
stego odbioru zamówionego towaru. 
Na początku 2008 r. nowym prezesem 
Spółki została Anna Bogdańska, a rok 
później firma przeszła poważną reorga-
nizację (głównie działu IT). W grudniu 
2009 r. liczba towarów zamówionych 
w sklepie internetowym merlin.pl prze-
kroczyła rekordowe 3 miliony. Mimo 
rozwijania oferty i wielu korzystnych 
zmian, merlin.pl od 4 lat przynosił 
straty. Szczególnie trudne były lata 
2007–2008. W 2007 r. spółka miała 
9 mln, a rok później 10 mln straty netto. 
Wyniki za 2009 r. napawają już więk-
szym optymizmem. Przy 101 mln zł 
przychodów merlin.pl zanotował stratę 
w wysokości 660 tys. zł.

Miniony rok oceniamy bardzo 
dobrze, poprawiliśmy wyniki na tyle, 
aby móc rozmawiać z inwestorami. 
Zmiany organizacyjne i restrukturyza-
cyjne nie odbiły się na sprzedaży – oce-
nia Anna Bogdańska, prezes Merlin.pl 
SA. Przygotowaliśmy strategię rozwoju 
Merlina, planujemy go unowocześnić 
pod kątem usability.

Empik.com ruszył jesienią 1999 r. 
Ze względu na silną markę mógł być 
dla działającego już Merlina poważ-
nym zagrożeniem. Jednak już dwa lata 
później problemy finansowe nowego 
właściciela (spółki Elektrim) dopro-
wadziły do zawieszenia działalności 
sklepu internetowego. Na nowo, już jako 
własność holdingu EM&F empik.com 
odrodził się w sieci jesienią 2005 r., a po 
znaczącej przebudowie serwisu pod kie-
rownictwem Tomasza Ciska w 2007 r. 
Wówczas postawiono na szeroką ofertę 
produktów prezentowanych na stronie 
(zazwyczaj droższych niż w Merlinie 
i nie zawsze dostępnych) oraz syner-

gię z rozbudowaną siecią salonów, 
gdzie bezpłatnie można było odebrać 
zamówiony towar. Z roku na rok wzra-
stały przychody pionu internetowego 
Empiku, który jednak nie zagroził silnej 
pozycji konkurenta w sieci.

W 2009 r. przychody całej spół-
ki Empik wyniosły ponad 1 mld zł, 
z czego działalność internetowa wyge-
nerowała (wg szacunków Internet 
Standard) ok. 7%, tj. 73 mln zł. Z nie-
oficjalnych źródeł wiemy, że pion 
internetowy w 2009 r. poprawił wyniki 
w porównaniu do roku poprzednie-
go o ok. 40%. Zysk netto całej spółki 
w 2009 r. wyniósł zaś ponad 80 mln zł.

co empik zyskuje, przejmując 
merlina? czy to ryzykoWna 
transakcja?
Empik kupuje Merlin dla zysku, który 
może osiągnąć nie tylko z restruktury-
zacji i uwspólnienia działań, ale także 
ze zwiększenia cen towarów. Empik jest 
drogim sklepem, także w internecie, 
a dzięki transakcji ubędzie mu najwięk-
szy konkurent. Dlatego też uważam, 
że marka Merlin będzie tak prowadzona, 

aby docelowo zniknąć, gdyż jej niższe 
pozycjonowanie cenowe ma niszczący 
wpływ na marżę nowego podmiotu. 
Potrzebuje on teraz menedżerów z naj-
wyższej półki, którzy sprawnie przepro-
wadzą przejęcie i stworzą nową orga-
nizację, oraz marketingowców, którzy 
zadbają o komunikację i uporządkują 
posiadany rynek. Nigdy nie jest to proste, 
a reorganizacja może potrwać nawet 
kilka lat. Nie jest to jednak źródłem istot-
nego ryzyka dla akcjonariuszy NFI EMF. 
Spółka wyszła z problemów z różnicami 
kursowymi, poprawiła rating, no i jest 
wielokrotnie większa: przychody za ostat-
nie 12 miesięcy całej grupy to aż 2,7 mld zł, 
a kapitalizacja blisko 1,9 mld zł  
– komentuje Marcin Przasnyski. 
Większym problemem wydaje się w dłu-
gim terminie wyraźny trend wzrostu 
udziału dystrybucji cyfrowej na rynku 
produktów, którymi handlują oba sklepy. 
Ponieważ producenci i wydawcy mają 
tani i szeroki dostęp do klienta końco-
wego przez internet oraz sklepy cyfrowe 
typu Apple, moim zdaniem Empik powi-
nien przesuwać się w tę stronę, aby nie 
zostać wypchniętym z łańcucha dostaw. 
Wzór – oczywiście Amazon.

Jeśli ścieżka rozwoju Amazona 
miałaby się stać wzorem dla działań 
NFI EMF, to będziemy świadkami ist-
nej rewolucji w internetowym handlu 
książkami i multimediami w Polsce. 
Spoglądając bowiem na dotychcza-
sowe dokonania zarówno merlin.pl 
jak i empik.com, nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że ich strategia daleko 
odbiega od wizji rozwoju Amazona czy 
Apple. To zwyczajne sklepy, w których 
drewniane gabloty i półki zastąpiono 
ekspozycją na witrynie internetowej 
i dostawą za pośrednictwem kuriera. 
Nie ma e-booków, nie ma cyfrowych 
plików muzycznych czy audiobooków.

Trend, który stał się dziś nieodzow-
nym sposobem konsumpcji kultury, 
wykorzystali inni gracze na rynku pol-
skim. Czytelnię elektronicznych książek 
naukowych uruchomiło Wydawnictwo 
Naukowe PWN (ibuk.pl), dystrybucją 
e-wydań prasy zajęła się m.in. firma 
nexto.pl, a sprzedaż e-booków stała się 
domeną Wydawnictwa Złote Myśli, 

Rynek książki w Polsce 
wart jest około 2 mld zł, 
z czego Empik odpowiada 
za 400 mln zł, a Merlin za 
ok. 30–40 mln zł. Empik 
kupuje Merlin dla zysku, 
który może osiągnąć nie 
tylko z restrukturyzacji 
i uwspólnienia działań, 
ale również ze zwiększenia 
cen towarów. Empik jest 
drogim sklepem, także 
w internecie, a dzięki 
transakcji ubędzie mu 
największy konkurent.
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które w 2008 r. miało 2 mln zł przy-
chodu z tej działalności. Audiobooki 
sprzedawane w plikach z sukcesem 
popularyzuje na rynku Audioteka.pl,  
a własny czytnik e-książek eClicto 
wypuścił w 2009 r. kolporter.pl (który 
również stworzył specjalny serwis 
dedykowany urządzeniom mobilnym). 
Dobrym prognostykiem jest przejęcie 
przez Empik większościowych udzia-
łów w spółce virtualo.pl specjalizują-
cej się w sprzedaży e-booków – oby 
obrany w kwietniu br. przez NFI EMF 
kierunek rozwoju został utrzymany... 
Zainteresowanie Merlinem potwier-
dzać może, że Empik swoją przyszłość 
wyraźnie i mocno łączy z internetowym 
kanałem dystrybucji.

Zwłaszcza w sytuacji, gdy dynamika 
sprzedaży tradycyjnych książek będzie 
maleć kosztem rozwijania nowych 
nośników i form sprzedaży treści.

W ramach wzrostu liczby kupu-
jących przez internet, nadal będzie 
rosła sprzedaż tych towarów. Książki 
i multimedia mają najdłuższą historię 
na rynku ecommerce, ale już mniejszą 
dynamikę wzrostu niż nowe branże. 
Tak więc wzrost sprzedaży np. książek 
jest bardziej związany z rozwojem 
czytelnictwa, niż handlu interneto-
wego – ocenia Anna Bogdańska. 

Rynek audiobooków i e-booków będzie 
rósł, gdyż jest jeszcze niewielki, ale 
nie wyprze papieru. Te nośniki nie są 
takim zagrożeniem dla tradycyjnych 
książek, jak internetowe serwisy dla 
gazet, gdzie liczy się jak najkrótszy czas 
znalezienia informacji. Książki obro-
nią swoją pozycję na rynku, ponieważ 
są innym medium niż np. gazety – są 
formą spędzania wolnego czasu.

kto zyska?
Jak potoczyć się mogą losy Merlina 
i Empiku po zatwierdzeniu decyzji 
UOKiK? Możliwych jest kilka scena-
riuszy rozwoju sytuacji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, 
że obie marki mają pozostać na rynku. 
Biorąc pod uwagę siłę marki Merlin, 
która przez 12 lat skutecznie utrwaliła 
się w świadomości polskich internau-
tów (i w Google) – trudno dziwić się 
decyzji inwestora o nielikwidowaniu 
tej wartościowej nazwy i domeny.

Jeśli logistycznie udałoby się spro-
stać zadaniu, to internauci na połą-
czeniu sklepów mogliby wiele zyskać. 
Klienci Empiku otrzymaliby posze-
rzenie dotychczasowej oferty o dodat-
kowe produkty dostępne w Merlinie, 
jak np. kosmetyki czy zabawki, a także 
mniej popularne tytuły książek i płyt. 

A klienci Merlina mogliby odbierać 
zamówione przez siebie produkty 
w licznych salonach Empiku. Dzięki 
wykorzystaniu swej silnej pozycji, 
nowa księgarnia internetowa mogłaby 
również zabiegać u dystrybutorów 
i wydawców o konkurencyjne warunki 
dostaw, oferując swym klientom towar 
w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Według ekspertów rynku książki  
– kwestią czasu będzie ponadto zaofe-
rowanie klientom specjalnych czyt-
ników książek elektronicznych, które 
pobierać będzie można z witryn  
empik.com i merlin.pl. Zapewnić 
to może Spółce dominującą pozycję 
w dystrybucji dóbr kultury z silnym 
zapleczem offline i niezwykle atrakcyj-
ną ofertą w sieci.

Możliwy jest też scenariusz, że 
NFI EMF zachowa całkowitą odręb-
ność marek, a nawet wypozycjonuje 
je na konkurencyjnych sobie graczy. 
Podobne sytuacje dzieją się w wielu 
obszarach, np. w branży odzieżo-
wej: Gap i Old Navy, samochodowej: 
Peugeot i Renault, czy sprzedaży RTV 
i AGD: Media Markt i Saturn.

Najbardziej prawdopodobnym sce-
nariuszem jest jednak połączenie spółek 
w celu uwspólnienia zasobów i obni-
żenia tym samym kosztów działania 

KOMEntUjE ŁUKasz GOŁębiEWsKi, PrEzEs zarządU bibliOtEKi analiz
Plany przejęcia Merlina przez Empik 
wydają się naturalną formą ekspansji 
dla największej polskiej sieci księ-
garskiej – wszak tradycyjny biznes 
oparty o „półki” nie jest rozwojowy. 
Wiadomo, że treści tracą swoją mate-
rialną formę, coraz częściej dystrybu-
owane będą w formie plików, a nawet 
jeśli klienci zechcą kupować książki 
papierowe, to coraz częściej kupować 
będą w internecie.

Merlin ma więcej klientów, dłuż-
sze tradycje, lepiej zorganizowaną 
nawigację po ofercie, znacznie więcej 

opisów produktów i ocen przyznanych 
przez klientów. Jest liderem rynku, w do-
datku liderem bardzo wysoko ocenianym 
– zarówno przez dostawców (terminowe 
płatności), jak i przez klientów (termino-
we dostawy, szeroka oferta).

Połączone firmy będą miały ponad 
70-proc. udział w rynku książkowych 
transakcji online. Dla klienta jeden 
duży sprzedawca to nie zawsze sytuacja 
korzystna. Jednak podobne tendencje 
obserwujemy w handlu online na całym 
świecie – jest on monopolizowany przez 
największych operatorów. Na szczęście 

internet wymusza innowacje. Nawet 
mając quasi-monopolistyczną pozycję, 
Empik nie będzie mógł w internecie 
dyktować cen, bo wyszukiwarki natych-
miast znajdą lepszą ofertę, a o zmianę 
lidera niezwykle łatwo. Będzie też 
musiał dbać zarówno o obsługę klien-
ta, jak i o atrakcyjność oferty.

Jako obserwatora i uczestnika 
rynku książki nie cieszy mnie wiado-
mość o tak znaczącym wzmocnieniu 
pozycji Empiku, ale też nie przeraża. 
Spodziewałem się tej informacji od 
dłuższego czasu.
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oraz sprowadzenie firmy na ścieżkę 
rentowności. Zwłaszcza w sytuacji, gdy 
w ciągu 2 lat przygotowany ma zostać 
jej debiut giełdowy.

czy koniec 
2012 r. jest realnym 
terminem WproWadzenia 
spółki na giełdę?
Giełda to jedyne wyjście, aby tanio sfi-
nansować cenę nabycia, którą trzeba 
będzie w końcu uiścić. Transakcja jest 
tak przygotowana, aby zaoferować 40% 
akcji na rynku, lub też inwestorowi fun-
duszowemu, celem zyskania czasu na 
zbudowanie wartości nowej spółki i upu-
blicznienie po wyższej wycenie – komen-
tuje Marcin Przasnyski, stockwatch.pl.  
To właśnie powinno być celem Empik 
Media & Fashion SA wobec połączonych 
spółek: uwspólnienie zasobów, obniżenie 
kosztów działania i osiągnięcie trwałej 
rentowności, która pozwoli zastosować 
wyceny dochodowe. Wystarczy przy 
obecnych przychodach rocznych Merlina 
100 mln zł, wypracować tylko 8% marży 
zysku operacyjnego. Jest to na pewno 
możliwe, zważywszy że marża handlo-
wa generowana w 2008 roku wynosiła 
aż 29%. To jest właśnie potencjał, który 
dostrzegł i za który płaci Empik, a które-
go nie był w stanie wykorzystać Merlin.

O ile klienci liczyć mogą (acz nieko-
niecznie) na atrakcyjną cenowo ofertę 
sklepu NFI EMF, o tyle wydawcy nie są 
już tak spokojni.

Empik jest liderem wśród sieci księ-
garskich w Polsce. Według „Rynku 
wydawniczego w Polsce 2009” na dru-
gim miejscu plasuje się sieć Matras, 
a trzeci jest merlin.pl. Obecnie Empik 
dysponuje liczbą 148 salonów, a wg 
kwietniowych zapowiedzi w ciągu 5 lat 
powstać ma kolejnych 900, z czego 100 
ujrzy światło dzienne w tym roku. Firma 
znana jest z twardej polityki współpracy 
z wydawcami i dystrybutorami – wydłu-
ża terminy płatności, negocjuje wysokość 
prowizji oraz żąda znacznych opłat za 
akcje marketingowe.

W latach 2008–2009 na wskutek  
m.in. inwestycji w nowy centralny 
magazyn w Sochaczewie, a także prze-
szacowań dotyczących popytu, Empik 

miał problemy z płynnością finansową 
i terminowym spłacaniem zobowiązań 
wobec swoich kontrahentów. Efektem 
tego było również ograniczanie liczby 
zamówień oraz zwracanie niesprzeda-
nych tytułów zaplanowanych do dystry-
bucji w okresie świątecznym. O sprawie 
dowiedziały się media, a niezadowoleni 
wydawcy skupieni w Polskiej Izbie 
Książki postanowili wspólnie prowadzić 
(ostatecznie nieudane) negocjacje z kie-
rownictwem sieci w celu poprawy nie-
korzystnych dla nich warunków współ-
pracy z Empikiem. Przedstawiciele firmy 
odpierali wszelkie zarzuty, powołując się 
na dobre wyniki finansowe spółki.

Informację o przejęciu przez Empik 
Merlina (który z kolei na rynku książki 
ma opinię rzetelnego partnera) wielu 
wydawców przyjęło z niepokojem. 
Przedstawiciele Polskiej Izby Książki 
zwracają uwagę na wyraźne wzmoc-
nienie pozycji Empiku i zagrożenie 
pozycją monopolisty, wierzą również, 
że prezes UOKiK na połączenie e-skle-
pów nie pozwoli.

Z informacji od dystrybutorów 
wynika, że Empik dalej zawęża ofertę 

książek. Połączenie z Merlinem, który 
nie generował wysokiej sprzedaży, ale 
pełnił ważną funkcję informacyjną, 
trudno teraz ocenić – mówiła Aldona 
Zawadzka, wiceprezes Polskiej Izby 
Książki.

Przejęciem Merlina przez Empik 
oraz ewentualną koncentracją sił 
w rękach NFI EMFF nie jest, co jasne, 
zachwycona również konkurencja. 
Chociaż daje się również dostrzec 
pozytywne aspekty.

Empik mający słabą pozycję i opinię 
w internecie przejmuje najsilniejszego 
naszego konkurenta, raczej to skłania 
nas do pozytywnego spojrzenia na 
zaistniałą sytuację. Według nas fuzja 
ta osłabi silną markę, jaką jest merlin.pl  
– mówi Anetta Wilczyńska, właści-
ciel księgarni gandalf.com.pl. Empik 
chce umocnić pozycję w internecie 
i tego typu posunięcie leży w jego inte-
resie. Naszym zdaniem zdobycie przez 
Empik większościowego pakietu sklepu 
merlin.pl było po prostu zwykłym prze-
jęciem konkurencji. Oczywiście zawsze 
obawiamy się silnego rywala, ale silna 
konkurencja bardziej mobilizuje do 
działania. Będziemy nadal iść w obra-
nym kierunku i nie zmienimy naszej 
strategii pro klienckiej. Koncentracja 
jest zawsze nie do końca pozytyw-
na, gdyż grozi monopolem. Internet 
jednak nie lubi wolnych przestrzeni 
i zapewne inne podmioty zaczną rów-
noważyć siły rynku książki, a inter-
nauci sami wybiorą, gdzie będą doko-
nywać zakupów.

co na to rynek ecommerce?
Przedstawiciele rynku handlu inter-
netowego są zgodni, przejęcie Merlina 
przez Empik – o ile zgodę wyda 
UOKiK – to bardzo ważne wydarzenie 
dla całej branży. Powstanie „polski 
amazon” (czy kiedyś nie tak nazywano 
właśnie Merlina?), który całkowicie 
zdominuje internetowy handel książ-
kami i multimediami i skutecznie 
będzie mógł stawić czoła ewentualnym 
rywalom z zagranicy. Czy tak duży 
ekosystem się utrzyma?

Czeka nas w najbliższym czasie 
jeszcze wiele fuzji i przejęć, dzięki któ-

Podpisanie umowy pomiędzy 

Narodowym Funduszem 

Inwestycyjnym Empik Media 

& Fashion SA i spółką Merlin.pl SA, 

na mocy której Fundusz włączając 

do Merlina pion internetowy  

Empiku przejąć ma 60% udziałów 

w Merlin.pl SA, okrzyknięto jednym 

z ważniejszych wydarzeń branży 

ecommerce w ostatnich miesiącach.

Jeśli wzorem dla działań NFI EMF 

miałaby się stać ścieżka rozwoju 

Amazona, to będziemy świadkami 

istnej rewolucji w internetowym 

handlu książkami i multimediami 

w Polsce.
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rym rynek ecommerce stanie się doj-
rzalszy i mający jeszcze większy udział 
w sprzedaży konsumenckiej. Jest to jak 
najbardziej pozytywne zjawisko, dzięki 
któremu rynek będzie się dalej rozwijał 
z korzyścią dla klientów – komentuje 
Tomasz Sypuła, prezes agito.pl.

Gracze internetowej sceny ecom-
merce z uwagą śledzić będą strategię 
rozwoju firmy, fuzja dwóch tak zna-
czących podmiotów handlu inter-
netowego ma miejsce w Polsce po 
raz pierwszy. Do tej pory z dużych 
transakcji w rodzimym e-biznesie 
wymienić należy przede wszystkim 
zakupy południowoafrykańskiego 
koncernu Naspers, który przejął 
komunikator Gadu-Gadu (2007, wyce-
na 150 mln USD, tj. ok. 403 mln zł),  
spółkę Tradus, a wraz z nią lidera 
rynku ecommerce Allegro (2008, 
koszt ok. 4,18 mld zł) oraz ostatnio 
portal finansowy Bankier.pl (2009, 
koszt 60 mln zł). W 2008 r. Forticom, 
należący do rosyjskiego funduszu 
DST, za 60% udziałów w Naszej Klasie 
zapłacił w 2008 r. (według nieofi-
cjalnych danych) 92 mln USD, tj. ok. 
201 mln zł.

Teoretycznie połączenie wiedzy i solid-
nych podstaw Empiku z ogromną siłą 
marki w internecie (jaką niewątpliwie 
posiada Merlin) powinno pozwolić na 
uzyskanie efektu synergii. Z drugiej stro-

ny to ogromne przedsięwzięcie logistycz-
ne, marketingowe i strategiczne i trudno 
przewidzieć jak zachowa się rynek, dla 
wszystkich osób związanych z ecommerce 
będzie to bardzo cenna lekcja – komen-
tuje Sabina Krupa, dyrektor ds. sprze-
daży w neo24.pl. Trzeba również mieć 
świadomość, że ciągle niewykorzystany 
polski rynek jest łakomym kąskiem dla 
zagranicznych sieci i gigantów interneto-
wych, z którymi konkurować mogą tylko 
najsilniejsi. Podejrzewam, że pogłoski 
o planowanym pojawieniu się Amazon 
miały spory wpływ na podjętą decyzję.

a jeśli nie empik,  
to… redcoon?
Niecałe dwa miesiące od ogłoszenia 
umowy pomiędzy Empik a Merlinem, 
niespodziewanie chęć przejęcia Spółki 
wyraziła europejska firma Redcoon. 
Mimo że w opinii wielu, działanie 
Redcoon było czystym zabiegiem mar-
ketingowym, dającym firmie obecność 
na stronach głównych branżowych 
portali i mediów, faktu, iż Merlinem 
interesują się też inni znaczący gracze, 
nie należy lekceważyć. Temat powróci 
ze dwojoną siłą jeśli UOKiK nie zgodzi 
się na koncentrację biznesu w rękach 
Empiku. Handlującej w sieci elektro-
niką użytkową firmie Redcoon znacz-
nie łatwiej – z racji braku zagrożenia 
pozycją monopolisty – uzyskać będzie 
pozytywną decyzję Prezesa Urzędu 
dotyczącą przejęcia Merlina. Ponoć 
wcześniej firma interesowała się kup-
nem księgarni oraz sklepu e-cyfrowe 
już kilkakrotnie.

Siedziba Redcoon zlokalizowana jest 
w Niemczech, zaś firma ma oddzia-
ły w 9 europejskich krajach: Austrii, 
Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Portugali, Włoszech 
i w Polsce. Spółka zaliczana jest do 
największych internetowych sprzedaw-
ców elektroniki użytkowej w Europie. 
Polski oddział założony został we 
wrześniu 2008 roku i stopniowo gene-
ruje coraz większe obroty (w rankingu 
Internet 2k10 opracowanym przez 
Internet Standard zajął 7 miejsce 
w kategorii sklepów internetowych). 
Przychody Redcoon.pl sp. z o.o. 

w 2009 r. wyniosły 71 mln zł, z czego 
internet wygenerował blisko 70 mln zł. 
Rok wcześniej wyniki Spółki były czte-
rokrotnie mniejsze.

Jak poinformowano, decyzja o chęci 
zakupu merlin.pl została podjęta 
w centrali przez spółkę matkę polskie-
go oddziału: Redcoon GmbH. Redcoon 
zainteresowany jest nabyciem nie tylko 
marki merlin.pl.

Jesteśmy zdania, że sklep ten, jak 
żaden inny, pasuje do profilu naszej 
działalności, gdyż wysoka jakość usług 
prezentowana przez merlin.pl jest rów-
nież priorytetem w naszej działalności. 
Ponieważ umowa pomiędzy Empikiem 
a merlin.pl jest dopiero przedwstępna 
ponownie zgłaszamy nasz akces na 
zakup sklepu merlin.pl – powiedzia-
ła Magdalena Zomrowska, prezes 
Redcoon Polska sp. z o.o.

Czy w rękach Empiku, czy pod 
skrzydłami Redcoon lub może jesz-
cze innego gracza branży ecommerce 
– spółkę merlin.pl czeka teraz nowy 
etap rozwoju. 12-letnia tradycja działa-
nia, znajomość marki wśród klientów, 

szeroka oferta i dobre relacje z dostaw-
cami – czy przyszłemu właścicielowi 
uda się optymalnie wykorzystać ten 
potencjał i sprowadzić Spółkę ponow-
nie na ścieżkę rentowności?

Aby przejęcie Merlina 
przez Empik stało 
się faktem, zgodę 
musi wydać Urząd 
Ochrony Konkurencji 
i Klientów. Połączenie 
firm oznaczać może 
bowiem opanowanie, 
praktycznie w całości, 
rynku sprzedaży 
książek i multimediów 
w internecie.

Dla klienta jeden duży 
sprzedawca to nie zawsze 
sytuacja korzystna. 
Na szczęście internet 
wymusza innowacje. 
Nawet mając quasi- 
-monopolistyczną pozycję, 
Empik nie będzie mógł 
w internecie dyktować 
cen, bo wyszukiwarki 
natychmiast znajdą 
lepszą ofertę, a o zmianę 
lidera niezwykle łatwo. 
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Jesteście częścią międzynarodo-
wej sieci sklepów internetowych 
z AGD/RTV. Co powinniśmy wiedzieć 
o waszym właścicielu?
Spółka redcoon Polska jest w pełni 
samodzielnym podmiotem zarządzanym 
przez polską kadrę, natomiast redcoon 
GmbH (redcoon.de) jest naszym 
100-proc. udziałowcem.
Firma redcoon.de rozpoczęła swoją dzia-
łalność w 2003 r. i obecnie jest jednym
 z 3 największych sklepów w Niemczech, 
oferujących elektronikę użytkową, sprzęt 
AGD, fotograficzny, fitness oraz elektro-
narzędzia. Ponadto jest jedynym e-skle-
pem, ocenianym przez klientów 
na 5 gwiazdek w porównywarkach ceno-
wych, cieszącym się dużym zaufaniem 
niemieckich konsumentów i dostarczają-
cym 90% zamówień w ciągu 24h.
Biorąc pod uwagę redcoon.com, koncern 
działa już w 10 krajach Europy, codzien-
nie zdobywa 2 tys. nowych klientów. 
Poza podanymi faktami i liczbami dla 
mnie redcoon to przede wszystkim 
firma, która zespół traktuje jako współ-
pracowników, sugeruje właściwą drogę, 
nie narzucając z góry jedynego kierunku 
działania, szanuje zarówno klienta, jak 
i pracownika.

Którym z kolei sklepem była wersja 
polska?
Firma redcoon Polska powstała jako 
7. sklep koncernu, jako 1. w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Kiedy zadebiutowaliście na polskim 
rynku?
Rozpoczęliśmy sprzedaż w Polsce 
w połowie października 2008 roku.

Debiut na obcym rynku może nie być 
łatwy. Jak wyglądały wasze początki?
Początki rzeczywiście nie były łatwe. 
Największą trudność stanowiło pozy-
skanie wykwalifikowanej kadry dla 
wówczas małej, nieznanej firmy oraz 
stworzenie organizacji na wysokim, pro-
fesjonalnym poziomie w stosunkowo 
krótkim czasie. Zdaję sobie sprawę 
z faktu, że niektóre procesy wymagają 
usprawnienia i optymalizacji – nad tym 
bezustannie pracujemy.

W jaki sposób początkowo przyciąga-
liście klienta? Który element okazał się 
decydujący: marketing, niska cena ...?
Cena i ciężka praca nad zdobyciem 
zaufania polskich konsumentów. Te dwa 
czynniki są niewątpliwym źródłem 
naszego sukcesu. Jako koncern mamy 
możliwość pozyskania towaru w dużo 
korzystniejszej cenie niż inne polskie 
sklepy z branży.
Ponadto nie mogę zapomnieć zarówno 
o niezwykle szerokim wyborze produktów 
o dużej dostępności, jak i wysokiej jakości 
usług. Dzięki sprawnemu rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji bardzo szybko zyskali-
śmy zaufanie klientów. Staramy się nie 
ograniczać do dobrej obsługi w ramach 
istniejącego prawa, ale pracujemy nad 
jego pewną modyfikacją, by móc stwo-
rzyć organizację jeszcze bardziej przyja-
zną klientowi.

Jesteście prawdopodobnie najszybciej 
zwiększającym przychody sklepem 
w pierwszej dziesiątce największych 
e-sklepów. Wasza dynamika wyniosła 
ok. 200%. Jakim czynnikom zawdzię-
czacie tak oszałamiający wzrost?

redcoon.pl
Rozmowa z Magdaleną Zomrowską,

prezes redcoon Polska

Naszą przewagą jest doświadczenie zdo-
byte na rynkach europejskich. Dzięki 
wiedzy naszych europejskich kolegów 
jesteśmy w stanie przygotować się na 
ewentualne zagrożenia oraz we właściwy, 
przemyślany sposób inwestować w rynek 
internetowy.
Ta łatwość poruszania się w ecommer-
ce sprawia, że trafnie podejmujemy 
decyzje. Dodajmy do tego codziennie 
poszerzany asortyment, dążenie do 
zapewnienia klientowi satysfakcji 
z zakupu produktów w naszym skle-
pie, dobrą komunikację i procedury 
obsługi klienta na wysokim poziomie. 
W takiej sytuacji wzrost wydaje się 
czymś naturalnym.

Z czym wiąże się prowadzenie skle-
pu będącego częścią międzynarodowej 
sieci? Jakie są plusy, a jakie minusy?
Oprócz wspomnianych przeze mnie 
wcześniej korzyści nasi pracownicy mają 
możliwość awansu i pracy na międzyna-
rodowych rynkach: niektórzy z nich są 
zatrudnieni w hiszpańskim dziale mar-
ketingu, niemieckiej księgowości i logi-
styce. Obecnie szukamy dyrektora mar-
ketingu na Europę. Bardzo ucieszyłyby 
mnie fakt zatrudnienia Polaka na tym 
stanowisku.
Minus pracy w koncernie związany jest 
z decyzyjnością. W związku z założe-
niem, że każdy sklep redcoon powinien 
być podobnie pozycjonowany jako 
marka, w podobny sposób identyfiko-
wany, jak i posiadać cechy wspólne jako 
organizacja, jakakolwiek zmiana zwią-
zana ze specyfiką lokalnego rynku 
wymaga akceptacji centrali.

Naszą przewagą jest doświadczenie 
zdobyte na rynkach europejskich.

ARTUR MAŁEK
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Czym różni się prowadzenie biznesu 
na polskim rynku ecommerce od prowa-
dzenia go na innych rynkach?
Najważniejsza jest różnica w mentalności 
klientów i partnerów. Nie bez znaczenia są 
też status finansowy konsumentów i rela-
cja wynagrodzeń do cen elektroniki.

Pytanie które musiało paść – po co 
wam merlin.pl? Czy nie jest tak, że 
deklaracją kupna chcieliście zwrócić na 
siebie uwagę mediów?
Merlin.pl to temat, który niestety naj-
prawdopodobniej przegapiliśmy. Tym 
samym możliwe, że utraciliśmy niepo-
wtarzalną szansę na pozyskanie marki, 
która jak żadna inna posiada ugruntowa-
ną pozycję w ecommerce. Skierowanie 
tematu do mediów było jedynym sposo-
bem uwiarygodnienia naszej oferty 
i zwrócenia uwagi UOKiK na fakt, że 
Empik nie jest jedyną alternatywą dla 
problemów merlin.pl.

Jakie macie szanse na przejęcie 
Merlina w potyczce z Empikiem?
Bardzo trudno ocenić, jakie są jeszcze 
szanse na przejęcie merlin.pl. Teraz 
zależy to od UOKiK. Liczę na obiektyw-

ne i rzetelne zapoznanie się urzędników 
z udziałem firmy Empik w rynku księ-
garskim i podjęcie decyzji zapobiegają-
cej monopolizacji.

W jaki sposób zintegrujecie merlin.pl 
z redcoon? Czy na innych rynkach, na 
których operuje redcoon.com, również 
dochodzi do podobnych mariażów?
Decyzja o rozszerzeniu oferty o katego-
rię „Książka” została podjęta przez kon-
cern, natomiast decyzja o inwestycji 
w ramach własnej domeny lub dalsze 
rozwijanie merlin.pl w istniejącej formie 
pozostaje „w rękach” redcoon.pl. Każda 
ze spółek otrzymuje kapitał na dalszy 
rozwój. Z naszych analiz wynika, że 
zakup sklepu merlin.pl, usprawnienie 
jego działania i integracja z naszym sys-
temem byłyby najkorzystniejszym roz-
wiązaniem.

Jakie są wasze najbliższe plany? 
Podobno zamierzacie zmienić pozycjo-
nowanie marki, zmienić layout sklepu ...
Prowadzenie sklepu internetowego to nie-
ustanna inwestycja oraz analiza zachowań 
i potrzeb klienta. Oznacza to przystoso-
wywanie się do dynamicznych zmian, 

zachodzących w ecommerce. Nasz sklep 
został przygotowany przez amerykańską 
firmę w 2002 r., przez lata działalności był 
modyfikowany. Ostatecznie w tym roku 
nadszedł czas na gruntowną przemianę, 
której ostatecznym efektem będzie nowy 
layout. Wierzymy, że przygotowywana 
wersja daje klientom dużo więcej możli-
wości, sprawia, że nawigacja jest jeszcze 
bardziej intuicyjna, a zakupy – dużo 
łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie mogę 
zdradzić więcej szczegółów.

Na jaką wielkość szacujecie wasze 
przychody w tym roku?
Mamy swoje prognozy, informacja na 
temat rzeczywistych przychodów z pew-
nością będzie opublikowana w kolejnym 
raporcie Internet Standard.  

redcoon.pl
przychód netto 2009 (tys. zł) 69 901
liczba zamówień 2009 60 000
użytkownicy 2009 (RU) 84 487
zysk netto 2009 tak
liczba pracowników 2009 68

http://www.facebook.com/InternetStandard
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Pod domeną e-numizmatyka.pl funk-
cjonuje portal numizmatyczny, sklep 
internetowy oraz platforma służąca do 
obrotu metalami szlachetnymi. Proszę 
powiedzieć dwa słowa o każdej z tych 
działalności.
Portal numizmatyczny: e-numizmaty-
ka.pl jest niekwestionowanym liderem 
wśród portali numizmatycznych. Od 
tysięcy publikacji, przez klub zrzeszający 
kolekcjonerów, po największe i najbar-
dziej opiniotwórcze, polskie forum numi-
zmatyczne.
Sklep internetowy: pod szyldem e-numi-
zmatyka.pl funkcjonuje sklep interneto-
wy, w którym każdy inwestor znajdzie 
dla siebie odpowiednią formę alterna-
tywnej inwestycji. Metale szlachetne 
w postaci sztabek i monet (złoto, srebro, 
platyna), monety kolekcjonerskie, a także 
innowacja – brylanty.

Od ok. 2008 r. obserwujemy w Polsce 
spadek wartości rynku monet. Niektóre 
monety straciły swoją wartość nawet 
o połowę. Co jest przyczyną załamania?
Na rynek monet przed kilkoma laty 
wkroczyli inwestorzy-spekulanci, 
czyli pseudokolekcjonerzy. Sztucznie 
wywindowane ceny powróciły w kie-
runku wartości sprzed bańki spe-

kulacyjnej. To tylko potwierdziło, że 
oferowana przez e-numizmatyka.pl 
usługa abonamentu – zakupu wartości 
kolekcjonerskich w cenach emisyjnych 
– była nieprawdopodobnie trafnym 
wyborem dla kolekcjonerów.

Kiedy według was rynek numizmatyki 
czeka odbicie? Czy warto inwestować 
teraz w monety?
Monety kolekcjonerskie to dwa aspekty: 
wartość kolekcjonerska i kruszec. Ta 
pierwsza zależy od czynników, na które 
nikt nie ma wpływu – nakładu, który jest 
niezmienny, i upływu czasu. Ta druga 
zależy od trendów rynkowych. Właśnie 
dziś (22 września) złoto ustanowiło swój 
nowy rekord – srebro po niego zmierza, 
a przemysłowa platyna? Również odrabia 
straty wywołane kryzysem.

Jak obecna sytuacja na rynku 
numizmatyki odbiła się na waszej 
działalności?
Monety kolekcjonerskie zawsze były, są 
i będą doskonałym pomysłem na prezent, 
na poszerzanie swoich horyzontów, na 
przechowywanie pieniędzy w interesującej 
i bezpiecznej formie. Monety przynoszą 
podwójny zysk – odzwierciedlają piękno 
fauny i flory, upamiętniają ważne osobi-
stości lub rocznice, a także spełniają wiele 
innych ról – oraz najważniejsze – pozwa-
lają pomnożyć kapitał.

A jak się ma do waszej działalności 
rekordowo wysoka cena złota?
Rekordowo wysoka cena złota nie bierze 
się znikąd. Ludzie nie tylko w Polsce, 

e-numizmatyka.pl

Rozmowa z Mirosławem 
Mejerem, prezesem zarządu 
e-numizmatyka.pl

ale na całym świecie, widząc, jakie żniwo 
zbiera kryzys, uciekają do bezpiecznej 
przystani, jaką jest złoto. Cena rośnie, 
a popyt nie spada, bo zapotrzebowanie 
– po prostu – jest ogormne. Każdy chce 
ochronić swoje pieniądze. Każdy chce 
chronić siebie, swoich bliskich, swój 
majątek.

W 2009 r. udało się osiągnąć prawdo-
podobnie rekordowe przychody. 
Aż 64 mln zł. Która część waszej działal-
ności generuje największą część tej sumy?
Zdecydowanie złote produkty kolekcjoner-
skie i inwestycyjne: złote monety bulionowe 
oraz sztabki lokacyjne, które także mamy 
w naszej ofercie.

Jaki jest wasz stosunek do urucho-
mionego przez NBP serwisu aukcyjnego 
kolekcjoner.nbp.pl? Czy należy tę ini-
cjatywę traktować jako konkurencję dla 
waszej działalności?
Oczywiście, nie traktujemy systemu 
Kolekcjoner jak konkurencji. Inna forma 
pośrednictwa sprzedaży jest uciążliwa 
– zwłaszcza dla osób prywatnych i drob-
nych firm (gwarancje bankowe itd.). 
Ponadto istnieje ryzyko, że indywidualna 
osoba nie wylicytuje upragnionej monety. 
U nas sztab ekspertów czuwa i pracuje nad 
naszą niezawodnością – gwarancją zdoby-
cia monet emitowanych przez NBP.

Zagrożeniem dla waszej działalno-
ści jest wejście Polski do strefy euro. 
Wszystkie kraje znajdujące się w strefie 
wybijają jedną monetę o takim samym 
motywie, a różnica jest tylko w tym, iż 
na monecie znajduje się nazwa kraju, 
w którym została wybita. Ograniczenie 
w emisji monet znacząco obniżyło 
podaż monet kolekcjonerskich w kra-
jach strefy euro. Czy spodziewacie się 

Chcemy być polskim symbolem 
bezpieczeństwa pieniędzy.

artur MaŁek
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podobnej sytuacji w Polsce? Zwłaszcza 
że Europejski Bank Centralny pozwala 
krajom strefy wyemitować raz w roku 
tylko jedną monetę okolicznościową 
o nominale 2 euro.
W tej sytuacji przedmiotem zaintereso-
wania kolekcjonerów staną się monety ze 
wszystkich krajów Wspólnoty. Jeśli zjed-
noczymy się także w kwestii pieniądza, 
naszym pieniądzem nie będzie złotówka, 
lecz euro – tak jak dla Francuza, Niemca 
czy Anglika.
Zresztą… wprowadzenie euro wymagało-
by zmiany Konstytucji RP. Ponadto Polska 
nie spełnia wszystkich warunków, nawet 
żeby „stanąć w kolejce” po euro. Dla Polski 
do euro jeszcze bardzo długa i żmudna 
droga. Jak zatem możemy traktować to 
jako problem?

Jaki jest wasz stosunek do zwiększe-
nia nakładów monet kolekcjonerskich 
przez NBP?
Narodowy Bank Polski „strzelił sobie 
w kolano” tym posunięciem, które było 
zaspokojeniem potrzeb rzeszy spekulan-
tów. Naszą grupą docelową są kolekcjo-
nerzy. Efekt działań NBP jest widoczny 

– od miesięcy bank centralny wystawia po 
raz kolejny na aukcje monety, na które nie 
znalazł nabywców.

Jaki jest wasz stosunek do Allegro 
i aukcji monet tam przeprowadzanych?
Serwis transakcji online allegro.pl jest 
doskonałym monitoringiem rynku, tren-
dów na nim panujących i rzeczywistej 
wyceny poszczególnych walorów. Dlatego 
sami oferujemy monety na licytacjach 
od złotówki i bez ceny minimalnej. Na 
aukcjach jesteśmy od lat.

Jakie macie rady dla kupujących, aby 
zabezpieczyć się przed oszustami oferują-
cymi kolekcjonerskie monety?
Korzystać z usług takiej firmy, jak IAP SA, 
która prowadzi portal e-numizmatyka.pl
– istniejemy od 1991 roku, od lat wskazuje-
my najlepsze kierunki inwestycji, zatrudnia-
my sztab ekspertów, którzy czuwają nad tym, 
aby oferowane produkty były sprawdzone, 
oryginalne – takie, jakich sobie klient życzy.

Prowadzicie także sklep w języku 
angielskim. Jaki procent waszej sprzedaży 
jest kierowany za granicę?
Trudne pytanie, gdyż część naszej sprze-
daży odbywa się anonimowo. Mogę jed-

nak z całą pewnością stwierdzić,
iż mamy klientów na pięciu kontynen-
tach. Co więcej, współpracujemy z men-
nicami na całym świecie: w Szwajcarii, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, RPA 
i Australii.

Jakie są wasze plany na najbliższe lata?
Zadebiutować na parkiecie warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych, a pozy-
skane środki zainwestować w dalszy 
rozwój firmy – tak, aby służyła klientom 
i stała się polskim symbolem bezpieczeń-
stwa pieniędzy.

Jakie przychody planujecie osiągnąć 
w tym roku?
Jesteśmy optymistami i jak zwykle mierzy-
my wysoko. Mamy nadzieję, że będą lepsze 
od zeszłorocznych.  

e-numizmatyka.pl
przychód netto 2009 (tys. zł) 64 846
liczba zamówień 2009 11 000
użytkownicy 2009 (RU) 47 492
zysk netto 2009 tak
liczba pracowników 2009 28

http://www.internetstandard.pl/


www.internetstandard.pl 85www.internetstandard.pl

RAPORT ECOMMERCE 2010

Partner wydania:

Od ponad pół roku rozwijacie drugą, 
obok frisco.pl, markę e-sklepu spożyw-
czego. Po co powstało galio.pl i do kogo 
jest kierowane?
Część klientów oczekuje oferty w mode-
lu – niższe ceny produktów i oddzielnie 
podawany koszt dostawy. Przy zapleczu 
technologicznym i logistycznym Frisco 
naturalne było zaproponowanie oferty 
również dla tej drugiej grupy klientów.

Czym galio.pl różni się od frisco.pl?
Oferuje mniejszy asortyment, szczególnie 
w grupach ekologicznych, oraz – co naj-
ważniejsze – istotnie niższe ceny produk-
tów przy oddzielnie wyliczonym koszcie 
dostawy.
Skąd wziął się pomysł, by otworzyć tań-
szy sklep? Klienci wyrazili taką potrze-
bę, przeprowadziliście badania, kiero-
waliście się doświadczeniami z innych 
rynków?
Część klientów oczekuje wliczania kosz-
tów dostawy w ceny produktów, inni wolą 
płacić za dostawę oddzielnie. W naszym 
biznesie koszty dostawy są największym 
kosztem. Tak więc zróżnicowanie oferty 
na tym poziomie ma sens, gdyż odpowia-
da na potrzeby dwóch różnych grup.

Czy firma Galio, jej magazyn mieści 
się w tej samej lokalizacji co frisco.pl 
i jest zarządzana przez te same osoby?
Galio to druga marka frisco.pl.

Porozmawiajmy trochę o dostawie 
produktów. Ile samochodów liczy obec-
nie wasza flota? Ile chcecie mieć ich za 
dwa lata?
Obecnie mamy 20 vanów. Planujemy 
stały wzrost, ale dziś trudno powiedzieć, 
jaka będzie flota za 2 lata.

Oprócz klasycznej dostawy pro-
duktów, oferujecie we Frisco także 
punkty odbioru – FreshBoxy. Ile 
takich skrzynek jest w Polsce, gdzie 
się znajdują? 
To jest projekt zakończony i nie będzie 
już rozwijany przez Frisco. Wołałbym 
nie wypowiadać się na ten temat.

Według naszych danych, wasze przy-
chody wyniosły w 2009 r. 19,5 mln zł. 
Czy dobrze oszacowaliśmy?
Od tego roku, zgodnie z zasadami grupy 
nie publikujemy danych finansowych 
spółki.
Może zdradzi Pan chociaż, kiedy pla-
nujecie osiągnięcie rentowności?
Niestety, odpowiedź jak powyżej.

W jaki sposób udało się wam 
w ciągu roku wyprzedzić w rankin-
gu przychodów takich gigantów, jak 
e-piotripawel.pl oraz hipernet24.pl? 
Jakie zmiany przyniósł miniony rok? 
Jeżeli nasze szacunki są poprawne, 
oznacza to, że jesteście pod wzglę-
dem przychodów obecnie liderem na 
rynku e-delikatesów... 
W każdej branży wygrywają wyspe-
cjalizowani gracze, którzy całą swoją 
uwagę poświęcają na budowę danego 
biznesu. Oferta sprzedaży produktów 
spożywczych z dostawą do domu jest 
bardzo wymagająca i klienci z miesiąca 
na miesiąc dostrzegają, że jakość jaką 
oferuje Frisco nie ma sobie równych. 
Są na rynku tańsze oferty, ale wyż-
szej jakościowo nie ma. Stąd zapewne 
wzrost naszej pozycji rynkowej.

Kiedy zamierzacie wyjść z ofertą 
poza Warszawę?

Rozważamy kilka wariantów logi-
stycznych i od wyboru modelu będzie 
zależała data. Nie nastąpi to później niż 
w 2012 roku.

Oprócz działalności B2C prowadzicie 
też działalność B2B, oferując dystrybuto-
rom oprogramowanie Frisco Webshops. 
Proszę powiedzieć na czym polega ta usłu-
ga, ilu i którzy klienci z niej korzystają.
To kompleksowa usługa obsługi informa-
tycznej i logistycznej, która jest możliwa 
dzięki bardzo nowoczesnemu centrum 
logistycznemu Frisco. Współpracujemy 
z wiodącymi producentami (m.in. PG, 
Nutricia, Wasa-Barialla).
Kiedyś wspomniał Pan, że przyszłość 
sklepów internetowych to duże wie-
lobranżowe podmioty, które oprócz 
towarów, takich jak RTV i AGD, będą 
oferowały także produkty spożywcze. 
Kiedy do tego dojdzie we Frisco? Czy 
krokiem w tę stronę jest otwarcie się 
Frisco na nowe kategorie asortymento-
we, np. pokarm dla zwierząt?
Produkty FMCG (czyli żywność, pro-
dukty dla zwierząt itp.) będą moim zda-
niem zawsze kategorią specjalistyczną. 
Wymagają innej logistyki i zaspokajają 
inne potrzeby.   

frisco.pl
Rozmowa z Witoldem Ferencem,
prezesem frisco.pl

Są na rynku tańsze oferty, 
ale wyższej jakościowo nie ma.

frisco.pl
przychód netto 2009 (tys. zł) 19 500*
liczba zamówień 2009 –
użytkownicy 2009 (RU) 66 462
zysk netto 2009 –
liczba pracowników 2009 –

* dane szacunkowe

artur MaŁek
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Kiedy powstał sklep szkla.com?
Sklep powstał w czerwcu 2004 roku. Przez 
kilka lat był to jeden z kilku naszych pro-
jektów internetowych i nie był przez nas 
mocno promowany. Dopiero na przełomie 
2007 i 2008 roku dostrzegliśmy w nim spory 
potencjał i postawiliśmy na jego intensywny 
rozwój – co jak widać, opłaciło się.

Czy działalność rozpoczęliście od razu 
w sieci, czy może w pierwszej kolejności 
powstał sklep w offline?
Od razu online. Pierwszy sklep offline
– Salon soczewek kontaktowych 
w Krakowie powstał dopiero 5 lat później 
– w sierpniu 2009 roku.

Po jakim okresie działalności udało się 
uzyskać rentowność?
Sklep od początku był na plus – często 
niewielki, ale jednak nie było dłuższych 
okresów strat. Jedynie okres intensywnego 
wzrostu – czyli lata 2008 i 2009 zyski sklepu 
były marginalne z powodu inwestowania 
każdej zarobionej złotówki w reklamę.

W 2009 roku wasz przychód wyniósł 
13,2 mln zł. Aż trudno uwierzyć, że 
taki wynik można osiągnąć, sprzedając 
soczewki kontaktowe oraz akcesoria do 
nich. Jaki jest Pana przepis na uzyskanie 
pozycji lidera na tym rynku, a tak właśnie 
mówi nasz ranking?
Mieliśmy to szczęście, że w tej kategorii nie 
było dużego silnego gracza przed nami. 
W przeciwieństwie do np. książek (Merlin) 
czy elektroniki (Agito i inni) żadna duża firma 
nie myślała o wejściu w tę niszę. Dzięki temu 
oraz intensywnej kampanii reklamowej udało 
nam się zdobyć pozycję lidera w tym sektorze.
Wydaje mi się, że receptą na sukces 
w obecnych czasach jest znalezienie 

niszy, w której brakuje na rynku wyraź-
nego lidera, a następnie ciężka, często 
kilkuletnia praca przy promocji sklepu 
i obsłudze klienta.

Co więcej, w stosunku do 2008 roku 
wasze przychody wzrosły o 220%. Skąd 
ten wynik? Jakie zmiany, unowocześnienia 
z ubiegłego roku miały wpływ na tę niesa-
mowitą dynamikę?
Mamy bardzo konkurencyjne ceny przy 
jednoczesnym wysokim poziomie obsługi 
klientów. Dzięki temu klienci do nas wracają 
i polecają nas innym.

Krążą plotki, że wydajecie niesamowicie 
wysokie sumy na reklamę szkla.com? Jaki 
procent kosztów działalności przedsię-
biorstwa przeznaczyliście w ubiegłym 
roku na reklamę?
Dokładnych danych nie mogę podać, ale 
faktycznie wydajemy sporo reklam. Były 
okresy kilkumiesięczne, w których wydatki 
na reklamę były znacznie wyższe niż zyski 
sklepu. Przetrwaliśmy to między innymi 
dzięki drugiej naszej firmie – Inetmedii, która 
finansowała rozwój sklepu z soczewkami.

Czy agencja SEM inetmedia.pl to rów-
nież Pana własność?
Tak. Kiedyś to była jedna firma, ale w 2008 
roku ze względów organizacyjnych rozdzie-
liliśmy je. Inetmedia jest odpowiedzialna 
za marketing internetowy sklepu i mocno 
wspiera jego rozwój.

Czy oprócz sklepu szkla.com prowadzi 
Pan też inne sklepy internetowe?
Prowadzimy sklep z bielizną koronka.pl 
oraz perfumami: domzapachow.pl.

Jakie są najbliższe plany na rozwój 
szkla.com? Wygląda na to, że w branży 
robi się coraz ciaśniej …

szkla.com

szkla.com
przychód netto 2009 (tys. zł) 13 200
liczba zamówień 2009 102 000
użytkownicy 2009 (RU) 429 428
zysk netto 2009 tak
liczba pracowników 2009 13

Rozmowa z Mateuszem Matulą,

właścicielem szkla.com

Faktycznie widać nasycenie rynku w Polsce 
– coraz trudniej jest zdobyć nowych klientów. 
Skończyły się „złote czasy”, kiedy wystarczyło 
wykupić dużo reklamy i notowało się potężne 
wzrosty. Teraz jest trudniej – żeby utrzy-
mać wzrosty, trzeba inwestować w rozwój 
rynku. Nie tylko w zdobywanie klientów, ale 
również w ich kreowanie, poprzez aktywny 
udział w kampaniach promujących noszenie 
soczewek kontaktowych. Mimo to pomysłów 
na przyszłość mamy wiele.

Jaką część waszej sprzedaży stanowi 
sprzedaż zagraniczna?
W 2009 roku otworzyliśmy w Czechach 
firmę i sklep internetowy Kontakto.cz. Sklep 
jest w fazie intensywnego rozwoju i może-
my się już pochwalić, po niecałym roku od 
uruchomienia osiągnął około 10% obrotu 
polskiego sklepu. Biorąc pod uwagę wielkość 
rynku naszych południowych sąsiadów 
i okres, w jakim udało się to zrobić, wydaje 
nam się sporym sukcesem.
Jeżeli chodzi o obsługę klientów zagra-
nicznych z Polski, jest to niewielki odsetek 
naszych zamówień. Głównie Polacy na 
Wyspach Brytyjskich.

Jakie przychody prognozuje Pan na ten 
rok?
Spodziewany obrót w tym roku to około 
20 mln.  

Żeby utrzymać wzrosty,
trzeba inwestować w rozwój rynku.

ARTUR MAŁEK
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Militaria.pl istnieją od 1998 r. Jesteście 
chyba jednym z najdłużej istniejących 
sklepów internetowych w Polsce. Czym 
prowadzenie e-sklepu teraz różni się od 
okresu, w którym rozpoczynaliście swoją 
przygodę z ecommerce?
Wtedy zastanawialiśmy się co zrobić, 
aby strona wczytywała się nielicznym 
użytkownikom internetu szybko na 
modemie, a teraz jak wykorzystać 
Facebooka i zbudować społeczność. To 
tak w skrócie, żeby pokazać jak wiele się 
zmieniło. Jednak istota funkcjonowania 
sklepu internetowego pozostała taka 
sama, nieustannie trzeba pozyskiwać 
i dbać o klientów oraz zapewniać im 
atrakcyjną ofertę. Ponadto, należy czynić 
to zyskownie.

Dlaczego pierwotnie uznaliście, że 
będziecie sprzedawać broń bez zezwole-
nia i akcesoria z nią związane w sieci?
Ponieważ w Polsce, z wyjątkiem najwięk-
szych miast, był utrudniony dostęp do tego 
typu asortymentu. Za pomocą internetu 
mogliśmy dotrzeć wszędzie.

W 1998 roku wasza branża była praw-
dziwą niszą. Czy i dziś ten rynek w inter-
necie można nazwać niszowym?
Obecnie liczba sklepów jest znacznie więk-
sza, a dodając do tego aukcje internetowe, 
nie mówiłbym już o niszy.

Militaria.pl to sklep, który bardzo 
często reklamuje się np. w drukowanych 
gazetach z programem telewizyjnym. Na 
jakie medium przeznaczacie największe 
środki i dlaczego?

Z reklamą w postaci „ofertówki” chcemy 
dotrzeć do masowego klienta. Zapewniają 
nam to wysokonakładowe gazety z pro-
gramem telewizyjnym, bardzo często 
stanowiące dodatek do tytułów prasowych. 
Zapewniają dotarcie do kilku milionów 
klientów, a koszt tego dotarcia stanowi 
niewątpliwie istotny udział w naszym 
budżecie reklamowym. Oczywiście rekla-
ma produktowa jest wsparta reklamą wize-
runkową, która ukazuje się już w zupełnie 
innych pismach.
Prasa i internet to podstawowe media 
wykorzystywane obecnie w naszej działal-
ności reklamowej.

Jak opisałby Pan klienta waszego 
sklepu? Czy to bardzo specyficzny typ 
konsumenta?
Klient naszego sklepu, to głównie mężczy-
zna, dla którego nasza oferta stanowi swego 
rodzaju hobby, jest rozrywką i sposobem 
na aktywne spędzanie wolnego czasu. 
A jak prawie każdy mężczyzna, to w pew-
nej mierze również gadżeciarz, który lubi 
modne męskie zabawki.

Ostatnio wśród grup chuliganów 
w Polsce panuje moda na maczety. Czy 
reagujecie na tego typu trendy sprzedażo-
we i dokupujecie asortyment?
Oczywiście, że nie. Nie obserwujemy 
ponadto jakiegoś szczególnego czy wzmo-
żonego zainteresowania maczetami. 
Natomiast obserwując relacje telewizyjne, 
wyraźnie widać, że źródło zakupu tych 
maczet jest poza naszą siecią. To przeważ-
nie dość tanie, bazarowe narzędzia.

militaria.pl

Rozmowa z Tomaszem Szulcem, 
dyrektorem marketingu i ecommerce, 
militaria.pl

Jaka kategoria asortymentowa stanowi 
obecnie największy udział w waszych przy-
chodach?
Najpopularniejszą kategorię od zawsze 
w naszej ofercie stanowią wiatrówki dostęp-
ne bez zezwolenia.

Jakie zmiany, unowocześnienia, nowe 
kategorie produktowe zamierzacie wprowa-
dzić, aby utrzymać pozycję lidera na rynku?
Wolałbym tego nie zdradzać, ale mamy 
określoną strategię rozwoju niektórych 
kategorii.

Macie sklepy w 9 miastach Polski. Czy 
generują one większy przychód niż kanał 
internetowy? Jaką część?
Tak, naturalnie generują sumarycznie 
większy przychód, ale wciąż możemy mówić 
o liczącym się udziale obrotu sklepu online 
w całości sprzedaży. Warto dodać, że przy 
łączeniu modelu biznesu internetowego 
z tradycyjnym, sklep internetowy staje się 
przede wszystkim narzędziem marketin-
gowym, którego wpływ na przychód całej 
firmy jest niezwykle istotny.

Czy posiadacie też inne sklepy poza 
militaria.pl? Czy zamierzacie inwestować 
w nowe biznesy w internecie lub poza nim?
W tej chwili skupiamy się głównie na mili-
taria.pl, ale niewykluczone że w przyszłości 
mogą pojawić się inwestycje również w inne 
biznesy.   

Każdy mężczyzna, to w pewnej 
mierze gadżeciarz, który lubi modne 
męskie zabawki.

militaria.pl
przychód netto 2009 (tys. zł) 12 500*
liczba zamówień 2009 –
użytkownicy 2009 (RU) 295 303
zysk netto 2009 tak
liczba pracowników 2009 100

*dane szacunkowe

artur MaŁek
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Jeszcze dwa lata temu działalności 
aptek internetowych towarzyszyły duże 
niejasności natury prawnej. Czy pod 
względem prawnym sytuacja już teraz się 
ustabilizowała?
Sytuację prawną aptek internetowych pre-
cyzuje rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 11 kwietnia 2008 r. Od tego momentu nic 
się nie zmieniło. Dozwolona jest sprzedaż 
wysyłkowa leków OTC (bez recepty). Na 
polskim rynku istnieją apteki internetowe 
obchodzące to rozporządzenie i sprzedające 
leki na receptę (co jest w prawie zabronione) 
poprzez tzw. pełnomocników. Niejasności 
mogły dotyczyć konkretnie sprzedaży 
ww. leków, jednak sądy uznały, iż kwalifi-
kowana jest jako sprzedaż wysyłkowa i jej 
zabroniły. W planowanej w najbliższym 
czasie nowelizacji prawa farmaceutycz-
nego ma znaleźć się precyzyjna definicja 
sprzedaży wysyłkowej, która usankcjonuje 
wszelkie próby sprzedaży leków na receptę 
poprzez internet. Cefarm24 stosuje się do 
obowiązującego prawa i sprzedaje wyłącz-
nie leki bez recepty.

Jak się ma teraz sprawa z reklamacja-
mi leków, które apteka wysłała poprzez 
kuriera? Jeszcze rok temu tego typu 
formę reklamacji obejmowały inne 
przepisy, niż lek kupiony w aptece nie 
internetowej.
W tym przypadku nic się nie zmieniło 
– dalej stoimy na stanowisku, iż nadrzędną 
ustawą jest Prawo Farmaceutyczne, które 
określa, w jakiej sytuacji możliwy jest 
zwrot zakupionego leku.

Czy większość waszych klientów 
korzysta z opcji dowozu przesyłek, czy też 
odbiera leki w punktach stacjonarnych?
Większość klientów korzysta z opcji dowo-
zu przesyłek.

Czy firmy kurierskie, z których usług 
korzystacie, mają odpowiednie kompeten-
cje do przewożenia leków, czyli np. przy-
stosowane do tego działania samochody?
Posiadamy podpisaną umowę z firmą 
kurierską, zapewniającą przewożenie 
zamówień z apteki internetowej w warun-
kach określonych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia dotyczących wysyłkowej 
sprzedaży leków.

Ile aptek stacjonarnych ma CEFARM 
Białystok?
Obecnie CEFARM Białystok SA ma 47 
aptek własnych. Nasze apteki zlokalizowa-
ne są w województwach podlaskim i war-
mińsko-mazurskim.

Jesteście liderem na rynku aptek inter-
netowych pod względem wielkości przy-
chodu, który w 2009 r. osiągnął poziom 
11,5 mln zł. Jak osiągnęliście pozycję 
lidera? Pewnie spory wpływ na ten fakt 
ma to, że posiadacie własną hurtownię 
farmaceutyczną...
Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie 
poprzez aptekę samoobsługową, hur-
townia farmaceutyczna nie bierze w tym 
udziału. W jaki sposób osiągnęliśmy pozy-
cję lidera? Składowych sukcesu jest wiele. 
Znaleźliśmy i zagospodarowaliśmy ryn-
kowe nisze, które przysparzają nam wielu 
klientów (cały czas odkrywamy nowe). 

cefarm24.pl

Rozmowa z mgr farm. Tomaszem 
Sawickim, kierownikiem apteki 
internetowej cefarm24.pl

Współpracujemy z wieloma dostawcami, 
dzięki czemu możemy zaoferować naszym 
pacjentom dobre ceny na całą ofertę i oka-
zyjne na wiele produktów znajdujących 
się w promocjach. Mamy bardzo dobrze 
zorganizowany cały back office, przez co 
możemy rzetelnie i szybko realizować dużą 
liczbę zamówień, a obsługa klienta cieszy 
się bardzo dużym uznaniem ze strony 
pacjentów. Połączenie tych wszystkich skła-
dowych składa się na sukces cefarm24.pl, 
czego dowodem jest otrzymanie w 2009 r. 
złotego Lauru Klienta w kategorii Aptek 
Internetowych.

Jakiej wielkości przychodów spodzie-
wacie się w 2010 roku dla apteki inter-
netowej?
Tempo wzrostu obrotów nie odbiega od 
wzrostu całego rynku aptek w Polsce 
w 2010 r.

Ile wart jest rynek e-aptek w Polsce?
Obecnie nikt nie prowadzi takiej statystyki. 
Można natomiast zaobserwować powstawa-
nie coraz to nowych aptek internetowych. 
Moim zdaniem taki stan rzeczy potrwa 
jeszcze kilka lat, po czym na rynku pozo-
staną największe apteki, które będą w stanie 
wypracowywać zysk na bieżącej działalno-
ści, oraz małe, rodzinne apteki, oferujące 
odbiory osobiste w placówce, dla których 
oferta internetowa będzie szansą na sprowa-
dzenie klienta osobiście do apteki.  

Znaleźliśmy i zagospodarowaliśmy rynkowe 
nisze, które przysparzają nam wielu klientów, 
i cały czas odkrywamy nowe.

cefarm24.pl
przychód netto 2009 (tys. zł) 11 500
liczba zamówień 2009 100 000
użytkownicy 2009 (RU) 96 468
zysk netto 2009 tak
liczba pracowników 2009 13

artur MaŁek
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Jak można sprzedawać przez internet 
perfumy, czyli produkt który należy naj-
pierw powąchać? Proszę powiedzieć kilka 
słów o specyfice tej ciekawej branży.
Biorąc pod uwagę fakt, iż perfumeria.pl 
działa z powodzeniem już ponad 10 lat 
i z roku na rok generuje coraz większe 
obroty, widać można, pomimo braku 
możliwości powąchania. 
Nie oznacza to jednak, że nie myśli-
my o osobach, które chcą powąchać 
konkretny zapach przed zakupem. 
Perfumeria.pl od niedawna zaczęła 
skupować od producentów próbki i daje 
możliwość ich zakupu swoim klientom za 
parę złotych. W ten sposób klient, skła-
dając zamówienie na produkt już znany, 
może zakupić parę próbek zapachów, 
których jeszcze nie zna.

Jaka jest ścieżka klienta, zanim dokona 
on zakupu w waszym sklepie? Czy naj-
pierw chodzi on po perfumeriach fizycz-
nych w poszukiwaniu odpowiedniego 
zapachu, a potem dopiero zamawia go 
online, tylko taniej?
Nie ukrywam, że różnica w cenie 
pomiędzy perfumeriami tradycyjnymi 
a perfumeria.pl jest znaczna. Dlatego jest 
wielu klientów, którzy poznają zapach 
w perfumeriach tradycyjnych, a potem 
kupują je w perfumeria.pl. Oczywiście, 
nie robią tak wszyscy. Niektórzy klienci 
poznają zapach dzięki innym osobom, 
które ich używają. Inni korzystają 
z naszych opisów produktów oraz 
opinii klientów.

Czy często otrzymujecie zwroty zamó-
wionych perfum? Powiedzmy na 100 
zamówień, jaką część stanowią zwroty?

Liczba zwrotów jest znikoma. W sierpniu 
na wysłanych przez perfumeria.pl ok. 5000 
przesyłek zwrotów było 17.

Czy doradzacie przy wyborze perfum?
Pomagamy w wyborze, odnosząc się do 
opisów produktów oraz opinii innych klien-
tów. Osoby obsługujące zamówienia starają 
się natomiast nie doradzać zapachu według 
własnego odczucia. Każda osoba bowiem 
odbiera zapach w inny sposób.

Należycie do weteranów branży. Jak 
wasza branża zmieniła się od czasów, 
w których rozpoczynaliście działalność?
W pierwszych latach perfumerie interne-
towe można było zliczyć na palcach jednej 
ręki. Obecnie już przestaliśmy liczyć. 
Poza liczbą sklepów zmieniło się też wiele 
w płatnościach elektronicznych, obsłudze 
kurierskiej, prezentacjach sklepów, które 
początkowo widniały w wirtualnych pasa-
żach handlowych na rzecz porównywarek 
cenowych. Wszystkie te zmiany są z korzy-
ścią dla naszych klientów. Dzięki czemu 
zmienili się też sami klienci. Dzisiaj zakupy 
w internecie w Polsce są czymś naturalnym, 
a 11 lat temu proszę mi wierzyć musieliśmy 
przełamywać wiele stereotypów.

Mimo wieloletniej działalności oferuje-
cie tylko jeden punkt odbioru osobistego. 
Dlaczego?
Perfumeria.pl jest sklepem wysyłkowym, 
wykorzystującym firmy kurierskie do doręcza-
nia przesyłek. Wyjątek zrobiliśmy tylko w mie-
ście, w którym znajduje się nasza siedziba.

W 2009 r. zwiększyliście przychody 
o ponad 20%, do poziomu 8,7 mln zł. 
Co legło u podstaw wzrostu?
Powiększyliśmy asortyment, starając się 
równocześnie mieć przystępne ceny. Co 

roku zwiększa się też liczba stałych, zadowo-
lonych klientów, którzy polecają nas swoim 
znajomym. Wzrosła też liczba internautów 
robiących zakupy w sieci. To też na pewno 
miało wpływ na wzrost.

Rywalizujecie nie tylko z innymi 
e-perfumeriami, ale także ze sprzedaw-
cami perfum na Allegro. Czy handel 
podróbkami to wciąż poważny problem 
w internecie? W jaki sposób oddziałuje to 
na wasz biznes?
Dzięki wyrobionej marce i opiniom naszych 
klientów nie mamy z tym żadnego proble-
mu. Każdy wie, że w perfumeria.pl są tylko 
oryginalne produkty.

Czy oprócz perfumeria.pl prowadzicie 
w internecie jeszcze inne sklepy?
Nasza oferta prezentowana jest w dwóch 
różnych sklepach: perfumeria.pl oraz 
pedet.pl. Oprócz tego mamy wiele domen, 
takich jak: perfumy.pl, perfumy.com.pl, 
eperfumeria.pl. eperfumeria.com.pl, kosme-
tyki.com i wiele innych.

Jakie są wasze najbliższe plany?
Nasza polityka nie zmienia się od lat, stara-
my się z roku na rok generować coraz więk-
sze obroty, nie tracąc na jakości obsługi.

Jakich przychodów spodziewacie się 
w tym roku?
Od 11 do 12 mln zł.  

perfumeria.pl
Rozmowa z Julianem Kędzierskim, 
współwłaścicielem perfumeria.pl

11 lat temu musieliśmy przełamywać 
wiele stereotypów.

perfumeria.pl
przychód netto 2009 (tys. zł) 8 791
liczba zamówień 2009 55 457
użytkownicy 2009 (RU) 59 690
zysk netto 2009 tak
liczba pracowników 2009 18

artur MaŁek
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Jak to jest grać na nosie Poczcie 
Polskiej?
Granie na nosie Poczcie Polskiej abso-
lutnie nie jest celem Grupy Integer.pl. 
Operatorzy niezależni, w tym InPost, 
mając ograniczone możliwości działa-
nia na najbardziej atrakcyjnym polu 
przesyłek do 50 g, skupiają się przede 
wszystkim na tym, by rozszerzać 
ofertę o takie usługi, których nie chce 
i nie może świadczyć operator naro-
dowy.
Firma z każdym rokiem wchodzi 
w kolejne, niedostrzegane dotychczas 
przez Pocztę Polską obszary – wpro-
wadzając rewolucyjne w skali europej-
skiej paczkomaty 24/7, realizując 
wspólnie ze spółką Fibra-Hallo.pl pro-
jekt poczty hybrydowej czy oferując 
mobilne płatności.
InPost – mimo zdecydowanego oporu 
ze strony monopolisty, czyli operatora 
narodowego oraz w obliczu utrudnień 
prawnych nakładanych przez instytu-
cje państwowe, odpowiedzialne za 
wprowadzanie przepisów regulacyj-
nych – aktywizuje sprzedaż i zwięk-
sza zasięg prowadzonej działalności.

Ile już paczkomatów 24/7 ustawi-
liście w Polsce, w których miastach? 
Ile skrzynek planujecie ustawić 
przed okresem świątecznym?
W ubiegłym roku udostępnionych 
zostało 200 paczkomatów w 39 mia-
stach Polski. Na koniec I półrocza br. 
usługa była już dostępna za pośred-

nictwem 300 automatów, do końca 
2010 roku planowane jest rozstawie-
nie 450 urządzeń, a docelowo spółka 
zamierza uruchomić 800 paczkoma-
tów w całej Polsce.
Przygotowujemy się już do gorącego 
okresu przedświątecznego. Zgodnie 
z przyjętą strategią, do końca paździer-
nika 2010 roku nasi klienci będą mogli 
już korzystać z 400 paczkomatów na 
terenie całego kraju.

Jakimi kryteriami kierujecie się, 
dobierając lokalizację dla ustawienia 
skrzynki InPost? Bywa też tak, że 
niektóre, już ustawione skrzynki, 
zabieracie. Jakie są przyczyny? Zła 
lokalizacja?
Paczkomaty 24/7 to usługa, którą 
charakteryzuje szybkość, wygoda, 
elastyczność i bezpieczeństwo. 
Kierując się tymi zasadami, podej-
mujemy decyzję o lokalizacji kolej-
nych urządzeń. Automaty znajdują 
się zatem przede wszystkim w miej-
scach użyteczności publicznej, łatwo 
dostępnych i pod stałym nadzorem 
kamer. Kluczowe jest dla nas w tym 
przypadku zapotrzebowanie zgłasza-
ne przez konsumentów.

Dlaczego klient e-sklepu miałby 
używać waszych skrzynek, zamiast 
postawić na kuriera, który dostarczy 
mu paczkę pod sam nos?
Kluczową zaletą rozwiązania, z któ-
rego korzystają zarówno sklepy 
internetowe, jak i klienci indywidu-

InPost

Rozmowa z Rafałem Brzoską, prezesem 
zarządu Grupa Integer.pl i prezesem 
zarządu InPost

alni, jest dostępność przez całą dobę, 
7 dni w tygodniu, w dogodnej, wybra-
nej przez klienta lokalizacji. Usługa 
eliminuje konieczność oczekiwania na 
kuriera oraz wszelkie formalności 
związane z odbiorem paczki. To klient 
decyduje, kiedy i gdzie odbierze swoją 
przesyłkę.
Przewagą paczkomatów 24/7 jest rów-
nież szybki termin realizacji zamówie-
nia. Prowadzone przez InPost statysty-
ki efektywności doręczeń wskazują, że 
aż 99% paczek (dane za okres od 1 do 
23 września 2010 roku) wysyłanych do 
paczkomatów można odebrać już 
dzień po nadaniu.
Istotna jest też atrakcyjna cena – kosz-
ty przesyłki już od 6,99 zł brutto, 
powiadomienie o oczekującej paczce 
w paczkomacie 24/7 e-mailem  
i SMS-em i stały monitoring kamer 
wideo, gwarantujący bezpieczeństwo 
przesyłek w paczkomatach 24/7.

Wspomniał Pan ostatnio, że 40% 
paczek w paczkomatach odbierane 
jest pomiędzy 18.00 a 9.00. Co to 
mówi o waszych klientach?
Wskazuje to przede wszystkim na duże 
zapotrzebowanie konsumentów na 
wygodne usługi, dostępne całodobo-
wo. Okienka pocztowe czynne do 
godziny 16.00 czy 18.00 tracą rację 
bytu, zwłaszcza wobec ograniczonych 
możliwości czasowych współczesnego 
klienta, który realizując się naukowo  
i/lub zawodowo itp. robi zakupy onli-
ne, a o czasie i miejscu ich odbioru 
decyduje samodzielnie, w zależności od 
sytuacji, w jakiej się akurat znajduje.
Rynek usług pocztowych w dotych-
czasowym rozumieniu systematycznie 

Firma z każdym rokiem wchodzi w kolejne, 
niedostrzegane dotychczas przez Pocztę 
Polską obszary.

artur MaŁek
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się kurczy, dlatego ważne jest, by 
odpowiednio wcześnie podjąć działa-
nia mające na celu dopasowanie stra-
tegii produktowej do aktualnych 
warunków – i to jest właśnie celem 
Grupy Integer.pl.

Podobno potraficie dostarczyć 
dziennie dużo więcej paczek niż 
wasza konkurencja. Czy to oznacza, 
że już wkrótce będziecie liderem 
wśród firm kurierskich w Polsce?
Nie dążymy do konkurowania z firmami 
stricte kurierskimi. Nasza działalność 
dotyczy branży kurierskiej tylko 
i wyłącznie w tym zakresie, w którym 
narzędziem logistycznym jest paczko-
mat, co wyklucza przesyłki o dużych 
gabarytach.

Jak duża jest wasza flota?
Grupa Integer.pl korzysta z ponad 500 
samochodów dostawczych i flotowych. 
Ponadto, firma dysponuje 100 skutera-
mi, a około 400 listonoszy InPost 
wykorzystuje w pracy rowery. 
Pozwalają one na sprawne poruszanie 
się po zakorkowanych trasach, elimi-
nując m.in. problem wysokiego zużycia 
paliwa i emisję spalin. Wpisują się tym 
samym w politykę proekologiczną 
InPost. W związku ze stałym rozwo-
jem naszej firmy oraz poszerzaniem 
zasięgu świadczonych usług nie wyklu-
czamy dalszego zwiększania floty 
InPost.

Czy planujecie ekspansję na inne, 
zagraniczne rynki?
Kluczowym elementem strategii InPost 
jest rozwój usług pocztowych na tere-
nie całej Polski. Rozpoczęcie między-
narodowej obsługi korespondencji jest 
jednym z planowanych na najbliższe 
lata kierunków rozwoju, jednak klu-
czowe w strategii spółki jest obecnie 
umacnianie pozycji w sektorze ecom-
merce za pośrednictwem paczkomatów 
24/7. Nasze innowacyjne rozwiązanie 
cieszy się olbrzymim zainteresowa-
niem ze strony operatorów z państw 
bałtyckich. Prowadzimy również roz-
mowy z usługodawcami z Czech, 
Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy 
czy też Rosji.

Podobno myślicie nad stworzeniem 
skrzynek, w których towary czekałyby 

już na klienta. Jak miałoby działać 
takie rozwiązanie i na ile jest realne?
Naszym celem jest maksymalne wyko-
rzystywanie potencjału sektora ecom-
merce, zatem aktualne funkcjonalności 
paczkomatów to dopiero początek. 
Jednym z przykładów jest realizowana 
już współpraca z naszymi partnerami 
(e-sklepami) w zakresie szybkiej 
i wygodnej dla klientów dystrybucji 
produktów cieszących się największą 
popularnością. Dzięki temu – dla przy-
kładu – wyselekcjonowane płyty czy 
książki są stale „pod ręką” do odbioru 
w wybranych paczkomatach na terenie 
całego kraju. Klient, bez oczekiwania 
na przesyłkę, a jedynie po wpisaniu 
kodu transakcji otrzymanego e-mailem 
lub SMS-em może samodzielne ode-
brać wybrany towar o preferowanej 
przez niego porze.
Doskonałym przykładem takiego 
wykorzystania paczkomatów była 
akcja realizowana przez nas w kwiet-
niu 2010 roku wspólnie ze sklepem 
DVDMax.pl. Dzięki usłudze paczko-
maty 24/7 odbiór zakupionego online 
filmu „Avatar” na Blu-ray i DVD był 
możliwy od ręki i bez dodatkowych 
kosztów.

Jakich przychodów i zysku  
spodziewacie się w tym roku  
w Integer.pl? Pierwsze półrocze br. 
dało wam 95 mln zł przychodu, przy 
zysku równym 7,4 mln zł.
Po bardzo dobrym pierwszym półro-
czu 2010 z optymizmem patrzymy na 
drugą połowę roku. Metodą firmy na 
utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej 
są konsekwentnie realizowane inwesty-
cje zapowiadane już podczas debiutu 
giełdowego spółki Integer.pl w paź-
dzierniku 2007 roku.

Jakie są wasze inne plany na przy-
szłość?
Założeniem strategicznym jest wpro-
wadzenie paczkomatów 24/7 w kolej-
nych miejscowościach na terenie całej 
Polski. W planach firmy jest również 
ekspansja na rynki zagraniczne. 
Oprócz zasięgu terytorialnego InPost 
zakłada także rozszerzanie funkcjonal-
ności paczkomatów m.in. o nadawanie 
listów poleconych czy e-handel.

Zgodnie z przyjętą strategią, do końca 
2011 roku liczba miejscowości, w któ-
rych spółka będzie świadczyć usługi 
dla odbiorców indywidualnych (nie 
tylko z wykorzystaniem paczkomatów) 
wzrośnie do 450, a dla instytucjonal-
nych do 6000. Obecnie Grupa  
Integer.pl obsługuje w tym zakresie 
3800 miejscowości.
Ponadto, InPost w I półroczu 2010 
rozpoczął świadczenie usług z zakresu 
outsourcingu e-dokumentów. 
Operator wspólnie z krakowską firmą 
Fibra-Hallo.pl uczestniczy także 
w procesie obsługi korespondencji, 
który zostanie wprowadzony na rynek 
w III kwartale 2010. Poczta hybrydowa 
łączy funkcjonalność poczty elektro-
nicznej i cechy tradycyjnych usług 
pocztowych i poligraficznych. 
Umożliwia też przeniesienie całego 
procesu związanego z nadawaniem 
korespondencji – włącznie z dostar-
czeniem odbiorcy końcowemu – na 
podmioty zewnętrzne.
Z kolei włączenie w czerwcu 2010 roku 
w struktury Grupy spółki CP Telecom 
zakłada wdrożenie przez InPost inno-
wacyjnych usług z zakresu marketingu 
bezpośredniego, przy wykorzystaniu 
wirtualnego operatora GSM. Przejęta 
spółka wprowadzi na rynek pierwsze 
rozwiązania z segmentu Direct 
Marketingu już na przełomie III i IV 
kwartału 2010.
Ponadto, dzięki akwizycji w lipcu 2010 
roku podmiotu celowego, który będzie 
działać w sektorze ecommerce, możli-
we będzie uruchomienie przez InPost 
pierwszego w Polsce projektu z branży 
usług internetowych, z wykorzysta-
niem posiadanej przez Grupę infra-
struktury teleinformatycznej i wypra-
cowanych, nowatorskich przedsięwzięć 
z zakresu mobilnych płatności, usług 
opartych na technologiach GSM oraz 
paczkomatów 24/7. Realizacja nowego 
przedsięwzięcia planowana jest jeszcze 
na 2010 rok.
Zgodnie z przyjętą strategią udział 
usług niestandardowych (w tym elek-
tronicznych) w przychodach spółki 
w najbliższych latach będzie stanowić 
co najmniej 30%.  
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International Data Group Poland SA
International Data Group Poland SA, 
polski oddział największego na świe-
cie, międzynarodowego koncernu 
wydawniczego w branży komputero-
wej – International Data Group 
– wydającego 300 czasopism w 80 kra-
jach świata. W Polsce IDG Poland 
wydaje tygodnik Computerworld wraz 
z Raportami Computerworld (między 
innymi Computerworld TOP 200 
– Polski Rynek Informatyczny i Tele-
komunikacyjny), miesięcznik 
PC World wraz z wydaniami specjal-
nymi PC World Komputer Extra i PC 
World Komputer Special, miesięczniki 
Networld, Digit, Kino Domowe DVD 
oraz serwisy online, m.in. Internet 
Standard, PC World, Computerworld. 
International Data Group Poland SA 
jest również twórcą pierwszego pol-
skiego portalu IT – IDG.pl, odwiedza-
nego przez blisko 2 mln internautów 
(real users) miesięcznie. 

Internet Standard
Magazyn nowej gospodarki prowadzony 
przez wydawnictwo International Data 
Group Poland SA od 2000 roku. Internet 
Standard to serwis kierowany do osób zaj-
mujących się internetowym biznesem oraz 
tych, którzy interesują się tematyką zwią-
zaną z polskim i światowym rynkiem 
internetowym, ecommerce, rynkiem 
wyszukiwarek, reklamą online. Internet 
Standard, który ceni sobie żywe słowo, 
codziennie donosi o najnowszych wyda-
rzeniach na polskim i zagranicznym 
rynku. Śledząc ruchy poszczególnych pod-
miotów i obserwując nowe trendy, anali-
zuje i komentuje ważne wydarzenia i tren-
dy. Od początku „bańki dotkomowej” bez 
kompromisów i PR-u opisuje i komentuje 
rozwój rynku oraz sukcesy czy porażki 
jego uczestników. Internet Standard, jako 
jedyny serwis internetowy, od początku 
publikuje co miesiąc wyniki badania 
Megapanel Gemius/PBI. Miesięcznie ser-
wis online Internet Standard odwiedza 
ponad 70 tys. real users.

Internet Standard to także organizator 
konferencji uznawanych za jedne z naj-
lepszych na rynku, m.in. adStandard 
– o przyszłości reklamy interaktywnej, 
ecommerceStandard – o handlu inter-
netowym, Internet 2K – będąca podsu-
mowaniem roku na rynku interneto-
wym, oraz kilku innych wydarzeń 
skupiających ludzi branży.

http://www.internetstandard.pl

http://www.idg.pl
http://www.internetstandard.pl
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