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Co to jest platforma e-commerce?

E-commerce: 
oprogramowanie 

do zarządzania 
sklepem 

internetowym

zarządzanie 
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Zarządzanie 
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Kontakt z 
Klientem
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utrzymywanie 
izarządzanie 

danymi

integracje z 
zewnętrznymi 
programami 

czy 
narzędziami



E-COMMERCE - HISTORIA

zniesienie komercyjnych restrykcji nałożonych na Internet i ustanowienie infrastruktury 
umożliwiającej komercyjne połączenia internetowe (ANS) za sprawą firmy IBM

stworzenie Mosaic – jednej z pierwszych przeglądarek internetowych

sprzedaż ANS firmie America Online, w wyniku której cała infrastruktura sieciowa 
przeszła do sektora prywatnego

Rozpoczęcie działalności handlowej w sieci internetowej takich firm jak: Amazon, eBay 
oraz Dell. Internet jako najszybciej rozwijająca się technologia w historii gospodarki

wartość polskiego 
rynku e-commerce 

w 2024 r.

118 mld 
złotych 

1991 r.

1993 r.

1995 r.

1995 r.



HANDEL ON-LINE – FORMY I TYPY E-COMMERCE

B2B
BUSINESS-TO-BUSINESS

B2C
BUSINESS-TO-

CONSUMER

C2C
CONSUMER-TO-

CONSUMER

C2B
CONSUMER-TO-

BUSINESS

HANDEL: 
BEZPOŚREDNI / KOMPLEKSOWY – POŚREDNI - HYBRYDOWY



NAJWIĘKSZE MARKETPLACE’Y (ELEKTRONICZNE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE) NA ŚWIECIE

ze 100 największych marketplace’ów ma siedzibę:

Ameryka Pólnocna - 52

Azja - 22 

Europa 

- 19

41,7% wzrost sprzedaży e-commerce

I MIEJSCE
Amazon – 475 mld $ 1/3 udziału we 
wszystkich transakcjach e-commerce

II MIEJSCE
eBay – 100 mld $

III MIEJSCE
Walmart – 92 mld



CHINY – 1,495 BILIONY DOLARÓW – I MIEJSCE NA RYNKU E-COMMERCE –
14,5% WZROST SPRZEDAŻY W 2020

STANY ZJEDNOCZONE – 861,12 MLD DOLARÓW – II MIEJSCE NA RYNKU E-COMMERCE –
44% WZROST SPRZEDAŻY W 2020



73% 
internautów 
robi zakupy 

on-line

wzrost o 11 p.p.

51% kobiet

27% 
niekupujący 

on-line

KUPUJĄCY W SIECI - DEMOGRAFIA

49% 
mężczyźni



KUPUJĄCY W SIECI - DEMOGRAFIA



ZACHOWANIA ZAKUPOWE W INTERNECIE



URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE DO E-ZAKUPÓW



E-commerce

MARKETPLACE’Y

JAK DZIĘKI PLATFORMOM SPRZEDAŻOWYM 
SPRZEDAWAĆ Z SUKCESEM???

Amazon jest największą firmą e-commerce na świecie i regularnie najcenniejszą marką. 
Allegro jest największym marketplace’em w Polsce i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych w Europie.



POLSKA – ponad 40 tys. sklepów internetowych

2020 – Allegro – 15 tysięcy 
nowych sprzedawców

wzrost liczby transakcji

374% - sklepy spożywcze

126% - drogerie

Allegro – działa głównie w Polsce

eBay – działa w 37 krajach

Amazon – działa na całym świecie



PIERWSZE KROKI:

1. Przeanalizuj potencjał sprzedaży Twoich produktów na rynkach zagranicznych.

2. Załóż konto na Amazon - konto Basic i konto Pro.

3. Wgraj swoje produkty manualnie lub zbiorczo poprzez plik Excel. Możesz to zrobić przy pomocy nazwy 

produktu lub jego zewnętrznego identyfikatora.

4. Skonfiguruj najważniejsze ustawienia konta, np. model sprzedażowo-logistyczny, informację o VAT 

czy politykę zwrotów i reklamacji. 

5. Ustal cenę sprzedawanych towarów. Możesz to zrobić przy pomocy np. Clipperon.

6. Zacznij sprzedawać na Amazon.

310 mln aktywnych klientów
185 tys. sprzedawców z ofertą powyżej 5 tys. produktów



9 kroków skutecznej sprzedaży

1. Analiza potencjału sprzedażowego Twojej firmy. Jakie obroty i zyski możesz osiągnąć, sprzedając na różnych 

rynkach.

2. Definicja celu. Ustalenie indywidualnych założeń finansowych i strategicznych.

3. Realizacja zamówień w szybkim czasie – wysyłka towarów szybko i efektywnie

4. Unikanie błędów związanych z obsługą klienta.

5. Maksymalizacja skuteczności sprzedaży i wysokości obrotów. Rejestracja jako podatnika VAT 

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, w których sprzedajesz swoje produkty.

6. Model sprzedażowo-logistyczny FBA (Fullfilment By Amazon) - Twoje towary będą wysyłane do magazynów 

Amazona, który w ciągu 24 godzin dostarczy zakupione produkty do Klientów. Dzięki takiemu zabiegowi, 

obroty mogą znacząco wzrosnąć, nawet o 30-50%.

7. Sales Intelligence – analiza danych – prognoza obrotów i zysków na 30 dni w przód – analiza rynku i 

konkurencji – raporty – analiza wyników sprzedażowych i wyliczenie potencjalnego zysku ze sprzedaży.

https://www.nethansa.com/pl/blog/modele-sprzedazy-i-logistyki-na-amazonie-co-to-jest-fba/


8. Aktywne kontrolowanie stanów magazynowych i zamówień – logistyka i obsługa zamówień:

• kontrola nad wszystkimi zamówieniami z poziomu panelu użytkownika,

• wybór kuriera w zależności od kraju dostawy,

• możliwość filtrowania zamówień według wybranych kryteriów,

• spełnienie wymagań RODO związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

• analiza historycznych danych sprzedażowych,

• wydrukowanie podziękowania za transakcję w języku kupującego!

9. Listing – karta produktu – kluczowy element sprzedaży online



Model sprzedażowo-logistyczny FBA (Fullfilment By Amazon) 

https://www.nethansa.com/pl/blog/modele-sprzedazy-i-logistyki-na-amazonie-co-to-jest-fba/










Wybór produktów do sprzedaży

np. Expandica, Ubseller albo Market Intelligence, które pozwalają na:

❖ określenie popularności towarów
❖ oszacowanie sprzedaży
❖ prognozowanie marży
❖ analizę obecności na rynku
❖ stworzenie raportu popytu

Google Trends – zapoznanie się z aktualnymi trendami – pozwala obserwować w jakim stopniu ludzie w 
poszczególnych krajach interesują się danymi zjawiskami. 

opłacalność sprzedaży



Co sprzedawać? 

W jakim regionie? 

Jaki typ? Słowa klucze – pozycjonowanie. 



KIEDY ZACZNĘ ZARABIAĆ? 

ZAŁOŻENIE KONTA

DODANIE 
PRODUKTU

MARKETING

1

2

3

OD 3 DO 6 MIESIĘCY



źródło: Raport „E-commerce w Polsce 2020”



CO SPRZEDAWAĆ NA ALLEGRO?

Kilka fundamentalnych kwestii:

z jakiej kategorii 

przedmioty chcesz 

sprzedawać – czy będzie 

to np. używana odzież, a 

może części do 

kombajnów 

kto może być grupą 

docelową Twoich aukcji, 

kto potrzebuje takich 

produktów 

zrób „research” rynku, 

sprawdź co sprzedaje się 

na Allegro najlepiej 

wybranie mniej konkurencyjnej niszy 

pamiętaj o „sezonowości” 

niektórych produktów 

(trudno będzie sprzedawać zimowe 

czapki w lecie) 



JEŚLI NIE CENA, TO CO?

NIECENOWE CZYNNIKI ZAKUPOWE

zaufanie profesjonalny 

wizerunek

opinie 

innych 

Klientów

WŁASNA MARKA PRODUKTÓW – TWORZENIE PAKIETÓW – CIEKAWE GRATISY



CCC 

Cena Czyni Cuda 

PRODUKTY 
WABIKI

E-MAIL 
MARKETING

WŁASNY 

E-SKLEP



NIE WALCZ Z WIATRAKAMI!

Wybierz optymalną dla siebie, w danej niszy i okolicznościach, strategię:

1. wyższych cen i/lub droższych produktów (strategia “premium”),

2. wabików cenowych + strategii premium,

3. umiejętnej walki cenowej,

4. niskich (ale nie najniższych) cen, przy równoczesnym dopracowaniu

wszystkich elementów e-sprzedaży,

5. połączenia kilku strategii lub stosowania ich odrębnie (może być w

ramach jednej firmy, ale nie jednego konta na Allegro),

6. zbudowania własnego sposobu na maksymalną sprzedaż.



CROSS-SELLING I UP-SELLING NA ALLEGRO TO PODSTAWA!

Cross-selling

sprzedaż krzyżowa lub 

komplementarna, to strategia 

sprzedażowa, która polega na 

przeanalizowaniu zamówienia klienta i 

zaproponowaniu mu na tej podstawie 

produktów uzupełniających do 

wybranego już asortymentu.



Up-selling

to inaczej sprzedaż dodatkowa lub 

sprzedaż uzupełniająca. Strategia ta 

polega na dotarciu do klienta, który już 

posiada podstawową wersję danego 

produktu i zaproponowaniu mu jego 

rozszerzenia lub nowszej, droższej wersji.



CROSS-SELLING CZY UP-SELLING – DLACZEGO WARTO?

Strategie te:

• mogą posłużyć do zaprezentowania klientowi szerokiego spektrum produktów i usług

oferowanych przez daną markę i zainteresować go pełną ofertą,

• mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby „opuszczonych koszyków” – wysyłanie

spersonalizowanych komunikatów w odpowiednim czasie, gdy klient waha się nad

zakupem, stanowi subtelną zachętę do tego, by jednak sfinalizować zakup,

• podnoszą świadomość konsumenta wobec marki i jej produktów,

• przyczyniają się do wzrostu średniej wartości zamówienia, tym samym poprawiając

efektywność sprzedaży i generując dodatkowe zyski dla firmy,

• przyczyniają się do wzrostu zadowolenia z przeprowadzonej transakcji,

• sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku firmy,

• sprzyjają tworzeniu dłuższej relacji z klientami.



CROSS-SELLING  

30% wzrostu zysków sprzedażowych w Amazon

30%



OPCJE PROMOWANIA OFERT - ALLEGRO

wyróżnienie

wyróżnienie 

elastyczne



OPCJE PROMOWANIA OFERT - ALLEGRO

wyróżnienie, 

podświetlenie i 

pogrubienie w 

pakieci Promo

promowanie 

na stronie 

działu



PODSUMOWANIE W 8 PUNKTACH – JAK ZWIĘKSZYĆ 

SPRZEDAŻ NA PLATFORMACH SPRZEDAŻOWYCH?

1. MINIATURKA AUKCJI

2. TYTUŁ AUKCJI

3. UNIKALNOŚĆ OFERTY

4. SPRAWNE ODPOWIADANIE NA PYTANIA

5. PODKREŚLENIE SWOJEJ MARKI

6. MAGIA CENY

7. DODATKOWA PROMOCJA

8. MONITOROWANIE KONKURENCJI 



Próba dogodzenia wszystkim, 
to pierwszy stopień do porażki.

Winston Churchill



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

I ŻYCZĘ SUKCESÓW

Luiza Boniecka


