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- korzyści
Poczta pelna
Zyskaj do 600 zl- rocznie!

Otwórz konto z nową kartą Banku Pocztowego i korzystaj ze zniżek
i zwrotów za płatności kartą, nawet do 600 zł rocznie,
w ramach Programów „Same Korzyści” i „Pocztowe Korzyści”,
po spełnieniu warunków określonych w regulaminach tych Programów,
dostępnych na www.pocztapelnakorzysci.pl
Zapraszamy do placówek Banku Pocztowego
oraz Poczty Polskiej.

Bezpieczny

polski
bank

www.pocztowy.pl
801 100 500, 52 34 99 499
opłaty zgodnie z taryfą opertora

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Środki zgromadzone na
kontach i lokatach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 000 euro. Poczta Polska S.A. jest uprawniona do dokonywania
w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności faktycznych i prawnych związanych z zawarciem umów rachunku bankowego i umów o kartę. Bank prowadzi Programy
„Same Korzyści”, ,,Same Korzyści - II edycja” oraz „Pocztowe Korzyści”, a zasady ich działania są określone w regulaminach dostępnych na stronach www.pocztapelnakorzysci.pl
i www.pocztowy.pl, a także w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Uczestnictwo w ww. Programach nie wyklucza się.
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O RANKINGU

Komentarz partnera rankingu

Opisujemy
e-rzeczywistość
WOJCIECH
KOWALCZUK

P

o co komu jeszcze jeden ranking firm
— takie pytanie zadane w kontekście
„e-Gazel Biznesu” byłoby być może
uzasadnione jeszcze 10 lat temu, gdy
e-handel był w Polsce nowinką i stanowił
ułamek sprzedaży detalicznej. Dziś nikt
nie kwestionuje już ani pozycji sprzedaży internetowej, ani jej rosnącego wpływu na obraz
handlu detalicznego, ani celowości sporządzania listy najbardziej dynamicznie rozwijających
się jej reprezentantów.
Sprzedaż w sieci przyczynia się do zmiany
funkcji tradycyjnych sklepów, które stają się
bardziej salonami wystawowymi niż miejscami
dokonywania zakupów. Wpływa także na upowszechnienie nowych form płatności bezgotówkowych. Zmienia również obraz rynku usług
transportowo-logistycznych, w których rozkwit
przeżywają, niedoceniane jeszcze dekadę temu
przez większość operatorów, usługi kurierskie
B2C. To tylko najbardziej dostrzegalne efekty
rozwoju e-handlu, które uzasadniają tworzenie
kolejnych edycji rankingu firm e-commerce,
będących motorem wszystkich wspomnianych
zmian.

Dlatego właśnie wszelkie próby opisania firm
z branży e-commerce wydają się celowe, bo są
po prostu próbami opisania handlowej rzeczywistości. Sporządzanie takich rankingów jest
jednak niełatwe i wymaga przyjęcia pewnych
niezmiennych zasad, które po kilku latach pozwalają uzyskać obraz branży. Czwarta edycja
listy „e-Gazele Biznesu” pod względem metodologii opracowania nie różni się od trzech
poprzednich. Dane zawarte w złożonych przez
e-przedsiębiorców zgłoszeniach zweryfikowali
specjaliści firmy ARC Rynek i Opinia. O zajmowanych przez przedsiębiorstwa miejscach w rankingu zdecydował wyrażony w procentach przyrost
obrotów, osiągnięty w roku 2016 wobec roku poprzedniego. Celem „e-Gazel Biznesu” — podobnie jak w przypadku sporządzanego już od lat
osiemnastu zestawienia najbardziej dynamicznych małych i średnich firm „Gazele Biznesu”,
które było dla nich inspiracją — jest promowanie
przedsiębiorstw niewielkich, ale rozwijających
się bardzo szybko.
Ponieważ jednak nawet liderzy e-handlu nagrody i wyróżnienia wolą odbierać „w realu”,
podobnie jak w latach poprzednich wręczymy je
w trakcie pięciu gal zorganizowanych w stolicach
wybranych regionów. Będzie to być może jedyna
w roku okazja, by odłożyć na bok informatyczne
narzędzia i oddać się kultywowaniu kontaktów
osobistych. © Ⓟ

Jak powstawał ranking

Tu się spotkają e-Gazele

— e-Gazelą Biznesu mogła zostać każda
firma zajmująca się handlem w internecie,
która w latach 2015-16 odnotowała
wzrost przychodów ze sprzedaży
i zysk w 2016 r.

18 października 2017
Katowice, Hotel Monopol
laureaci z województw: śląskiego, dolnośląskiego,
opolskiego

— Sporządzając ranking, firma ARC
zapraszała telefonicznie oraz online
przedsiębiorstwa trudniące się e-handlem
do udziału w zestawieniu, a następnie
weryfikowała wyniki tych firm, które skorzystały
z zaproszenia lub zgłosiły się same,
korzystając z formularza zamieszczonego
na stronie internetowej
http://egazele.pb.pl/.

19 października 2017
Kraków, Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha
laureaci z województw: małopolskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego

— Dane finansowe, o których podanie prosili
ankieterzy ARC, to przychody i zysk firm
z lat 2015 i 2016.
— Na liście rankingowej publikujemy tylko
wyrażony w procentach przyrost obrotów
w branych przez nas pod uwagę latach
i to on decyduje o zajmowanym
przez firmę miejscu.

16 listopada 2017
Poznań, IBB Andersia Hotel
laureaci z województw: wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego
29 listopada 2017
Warszawa, Endorfina Foksal
laureaci z województw: mazowieckiego,
lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

Poczta Polska
wspiera e-Gazele

Przemysław Sypniewski
prezes Poczty Polskiej

Bardzo nas cieszy, że kolejny rok z rzędu
jesteśmy partnerem rankingu najlepszych
polskich przedsiębiorstw e-commerce.
Wiemy, że to szybka i tania dostawa jest
coraz ważniejsza przy podejmowaniu
decyzji zakupowych przez e-klientów.
Zwłaszcza dziś, gdy tradycyjne zakupy są
zastępowane internetowymi. Śmiało możemy
przyznać, że dotrzymujemy tempa rewolucji
technologicznej, aktywnie włączyliśmy się
w proces cyfryzacji państwa, dysponując
cyfrową platformą Envelo, a e-commerce
to jeden z głównych kierunków rozwoju
Poczty. Na bieżąco śledzimy potrzeby rynku
i dostosowujemy ofertę do oczekiwań
naszych klientów.
Z badań wynika, że przychody sklepów
startujących w rankingu e-Gazel wzrosły
w 2016 r. średnio o 71 proc. Kolejnym
powodem do dumy jest to, że aż 98 proc.
z nich to firmy z całkowicie polskim
kapitałem, a funkcjonowanie
4 na 10 opiera się tylko na sprzedaży
internetowej. Niestety wciąż niewiele
produktów polskich przedsiębiorców trafia
do klientów zagranicznych.
Zwycięskie e-sklepy eksportują około
14 proc. towarów z kategorii odzież i obuwie,
10 proc. artykułów ogrodniczych
i tylko 7 proc. produktów dla dzieci
i do wyposażenia domu.
22 września 2017 r. Poczta Polska i China
Post Group podpisały porozumienie
o współpracy. To ważny sojusz, ponieważ
Chiny odpowiadają za dużą część rosnącego
po 20 proc. rocznie globalnego handlu
e-commerce. Korzyści z pośrednictwa
Poczty w handlu z Chinami czerpać będą
także polskie przedsiębiorstwa.
Kraj z 1,3 mld potencjalnych klientów jest
idealnym rynkiem docelowym dla eksportu.
Poczta już od dawna planowała wejście na
międzynarodowy rynek logistyczny, a obecnie
współpraca z zagranicznymi partnerami
jest jednym z filarów nowej strategii
rozwoju spółki.
Mamy też dobrą wiadomość dla naszych
klientów, także indywidualnych
— od października we wszystkich placówkach
Poczty Polskiej można zapłacić kartą
lub BLIKIEM przy odbiorze przesyłki za
pobraniem. W ciągu miesiąca planujemy
wdrożyć płatności kartą
u naszych kurierów. Okazuje się, że już
teraz największa grupa klientów
— aż 28 proc. — wybiera przesyłki
pobraniowe. Transakcje bezgotówkowe
to większy komfort korzystania z usług
oferowanych przez Pocztę Polską i krótszy
czas obsługi klienta. Będzie to szczególnie
ważne podczas przedświątecznego
szczytu paczkowego, do którego już
się przygotowujemy.
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O METODZIE TWORZENIA LISTY...

e-krwiobieg nowej gospodarki
ŁUKASZ
MAZURKIEWICZ

P

o raz czwarty instytut badawczy ARC
Rynek i Opinia przygotował ranking
e-Gazel Biznesu — firm reprezentujących
młodą i prężną branżę e-commerce,
która od lat jest jedną z wizytówek nowej
polskiej gospodarki. W rankingu znalazło
się 315 podmiotów — osób prowadzących
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw,
które w roku 2016 osiągnęły obroty z przedziału
50 tys. — 100 mln zł, a przy tym miały dodatni
wynik finansowy, a także zanotowały wzrost
przychodów między rokiem 2015 a 2016.
Znalezienie się w rankingu i otrzymanie tytułu
e-Gazeli Biznesu nie wiąże się z jakimikolwiek
opłatami czy innymi świadczeniami, co należy
podkreślić jako wyróżnik na tle wielu innych,
czysto komercyjnych zestawień i laurów.
Warto przyjrzeć się portretowi e-Gazel,
a także opiniom wyrażanym przez ich
przedstawicieli w badaniu towarzyszącym
przygotowaniu rankingu. E-gazele to niemal
wyłącznie firmy z czysto polskim kapitałem (98
proc.), co jest od lat jednym z wyróżników tej
branży. Prawie 60 proc. funkcjonuje w formie
działalności gospodarczej. Imponująco
prezentuje się średni współczynnik wzrostu
przychodów, który wyniósł ponad 70 proc.
E-Gazele sprzedają produkty z różnych branż,
choć wyraźnie dominuje wyposażenie domu
i ogrodu (łącznie 35 proc. firm zadeklarowało
posiadanie tych towarów w swoim
asortymencie). Na uwagę zasługują także
artykuły dla dzieci (12 proc.), odzież i obuwie

Łukasz Mazurkiewicz, prezes ARC Rynek i Opinia

(10 proc.) oraz kategoria zdrowie i uroda (10
proc.). Aż 60 proc. e-Gazel prowadzi zarówno
sprzedaż stacjonarną, jak i internetową. Jak
można sądzić, w wielu przypadkach podjęcie
sprzedaży online to po prostu naturalny etap
w rozwoju firmy, która ze zwykłego sklepu
czy hurtowni przekształca się w nowoczesny
podmiot e-commerce.
Po raz pierwszy zapytaliśmy w tym roku
o udział sprzedaży krajowej i zagranicznej

Rok rejestracji firmy
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Udział sprzedaży
internetowej

w proc.

w obrotach e-Gazel. W najbardziej popularnych
kategoriach produktów przeważa sprzedaż na
rynek polski (około 90 proc.). Warto zauważyć,
że w przypadku odzieży i obuwia odsetek ten
jest niższy na rzecz sprzedaży zagranicznej (ta
ostatnia stanowi 14 proc. obrotów). Z kolei około
trzech czwartych towarów sprzedawanych
przez e-Gazele pochodzi z krajów Unii
Europejskiej (nieco mniej — 66 proc. — jedynie
w przypadku artykułów dla dzieci).
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Ranking e-Gazele Biznesu 2017

ki
315
71

Tyle firm zakwalifikowało się
do rankingu e-Gazele Biznesu 2017.
proc. Tyle wynosi średni współczynnik
wzrostu przychodów osiągnięty
przez firmy e-Gazele Biznesu 2017.
Rok wcześniej wyniósł on 56 proc.,
a przed dwoma laty 65 proc.

Zakupione towary trafiają do klienta
końcowego przede wszystkim za pośrednictwem
Poczty Polskiej i Poczteksu — 55 proc. badanych
e-Gazel korzysta w tym zakresie z usług tego
operatora. Niemal wszyscy współpracują
zarazem z różnymi firmami kurierskimi. Warto
podkreślić w tym miejscu, że przesyłki trafiają
do odbiorców bardzo szybko — w większości
następnego dnia po złożeniu zamówienia.
Partnerzy logistyczni branży handlu
internetowego zasługują więc na szczególne
uznanie jako kluczowy element całego procesu.
Cechą charakterystyczną polskiego rynku
e-commerce jest od lat dominacja płatności
za pobraniem oraz przelewów (zarówno
bankowego, jak i pay-by-link). Płatność kartą
to wciąż niewielki odsetek transakcji (około
6 proc.).
Każda kolejna edycja rankingu e-Gazel
Biznesu pokazuje coraz większą dynamikę
polskiej branży e-commerce, która
z dużą odwagą podąża za trendem cyfryzacji
przestrzeni handlu i marketingu. Codzienny
ruch tysięcy przesyłek ze sklepów online
do klientów to prawdziwy krwiobieg nowej
polskiej gospodarki. © Ⓟ
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Źródło: ARC Rynek i Opinia

Miejsce
Nazwa firmy
Województwo Przyrost obrotów
w			
w latach
rankingu			
2016/2015 (proc.)
			
obroty 2015 = 100
1.
Noble Group Wojciechowski
małopolskie
8405,770
2.
Prószyński Media
mazowieckie
1075,000
3.
FHU TIM Tarcyzjusz Michalski
małopolskie
900,000
4.
Hansloren Marcin Gosk
łódzkie
775,000
5.
FH KruKam Kamil Krupa
opolskie
701,801
6.
Botland B. Derkacz
wielkopolskie
593,119
7.
N.Trade Piotr i Lech Niteccy
mazowieckie
421,684
8.
All Good
zachodniopomorskie
416,162
9.
Many Mornings Adrian Morawiak, Maciej Butkowski
łódzkie
398,294
10.
Havac
mazowieckie
353,947
11.
Lumi Decor Adam Muzolf
wielkopolskie
324,370
12.
Arcuslink Tłumaczenia Specjalistyczne
łódzkie
308,586
13.
Gentle-Man Wojciech Giefert
podkarpackie
290,021
14.
Domator24.com Paweł Nowak
lubuskie
265,726
15.
Emibig
śląskie
261,143
16.
P4 Solutions
dolnośląskie
259,104
17.
Delta Czartoszewski i Czarnek
wielkopolskie
231,648
18.
3Sell
lubelskie
228,465
19.
Algis Animals
mazowieckie
228,455
20.
Isidoro
mazowieckie
200,000
21.
EcoDetal
mazowieckie
196,671
22.
Guliwerkids Ciba Renata
świętokrzyskie
194,964
23.
4IQ Group
warmińsko-mazurskie
179,029
24.
3xk Krzysztof Kozłowski
mazowieckie
153,406
25.
Organique
dolnośląskie
144,037
26.
Best Decor Robert Kwap
śląskie
134,227
27.
Nasza Pracownia Adam Kowal
podkarpackie
129,633
28.
Axis Marcin Żak
mazowieckie
116,561
29.
Domino Polska
dolnośląskie
115,677
30.
Mawen Renata Zawadzka
mazowieckie
112,584
31.
Radziowi
podkarpackie
110,545
32.
Masteredukacja.pl Łukasz Okoń
wielkopolskie
108,687
33.
Mrc Michał Piętowski
śląskie
108,445
34.
Sugarfree
mazowieckie
101,218
35.
Domitech
kujawsko-pomorskie
100,205
36.
Hebron Sławomir Ścisłowicz
małopolskie
100,000
37.
Paweł Ochyński CSG
małopolskie
100,000
38.
Tomix
zachodniopomorskie
100,000
39.
Ecotrade Group Polska
dolnośląskie
98,935
40.
Alo.pl Filip Kulisiewicz
łódzkie
96,019
41.
Importeu
mazowieckie
95,833
42.
NM-D
pomorskie
95,455
43.
PHU Perfekt Mirosław Dąbrowski
mazowieckie
95,056
44.
CT Polska
mazowieckie
94,844
45.
Clean Force Michał Frydrych
dolnośląskie
91,393
46.
PPHU Lampex Bis Łukasz Ajchsztet
wielkopolskie
86,088
47.
Janusz Lis Proseller.pl
mazowieckie
85,714
48.
Media
podlaskie
85,229
49.
Vissavi
podkarpackie
85,046
50.
ETI
wielkopolskie
83,333
51.
Elbud Partner
mazowieckie
81,818
52.
Meblobranie.pl
mazowieckie
81,606
53.
Zwm Mariusz Walczak
łódzkie
81,374
54.
FHU Auto Parts
śląskie
80,072
55.
Nodik
śląskie
78,150
56.
Pestar
pomorskie
76,970
57.
KFD
mazowieckie
76,518
58.
Skalnik
dolnośląskie
76,017
59.
Esus IT Aleksandra Sabała
zachodniopomorskie
75,926
60.
Nexus Jarosław Gaładyk
mazowieckie
75,721
61.
FH Polbut Honorata Piech-Wiśniewska
świętokrzyskie
75,046
62.
Magnum-Pro Paweł Rysiński
śląskie
75,000
63.
Tojgard Tomasz Wichary
mazowieckie
72,000
ciąg dalszy na str. 9
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LIDER MAŁOPOLSKI — NOBLE LASHES (1. MIEJSCE W KRAJU)

Dwaj panowie z rzęsami
Wejście w kosmetyki nie było proste. Nie wiedzieliśmy nawet, jaka jest różnica
między maskarą a eyelinerem — wspominają właściciele firmy z Olkusza

Do mrugania. Noble Lashes to najpopularniejsza w Polsce marka sztucznych rzęs. Sprzedaje je i szkoli stylistki rzęs. Działa od 7 lat — mówi Paweł Wojciechowski
(z prawej), który prowadzi firmę wspólnie z bratem Karolem.

J

ak to niekiedy bywa, zaczęło się przez przypadek.
— Pewnego dnia kosmetyczka, znajoma mojego brata Karola, poprosiła mnie
o pomoc w znalezieniu dobrych jakościowo produktów do wchodzącego wówczas
na rynek zabiegu przedłużania rzęs. Przyjrzałem
się temu bliżej i odkryłem, że to wyjątkowa, niezagospodarowana jeszcze nisza. Wtedy zdecydowaliśmy z bratem, by rozpocząć biznes w tej
branży, i założyliśmy Noble Lashes — opowiada
Paweł Wojciechowski.
Produkt, którym zajęli się bracia, był tak nietypowy, że któregoś dnia zadzwonili do nich z TVN.
Chcieli ich pokazać w programie „Kobiecy biznes”. A że reklama jest dźwignią handlu, więc nie
mogli odmówić.
— Od wejścia na rynek firma Noble Lashes
szybko się rozwijała. W pierwszych tygodniach
wszystkie produkty mieściły się w jednej szafie.
Trzy miesiące później zajmowały już cały pokój.
W następnym roku kupiliśmy mieszkanie, które
wystarczyło zaledwie na sześć miesięcy. Szybko
przenieśliśmy się do nowego budynku. Po niespełna pół roku wynajęliśmy jeszcze większy

i zainwestowaliśmy w sieć magazynów, aby pomieścić stale rosnące zapasy. W tym roku wynajęliśmy dodatkową przestrzeń, która umożliwia
wykorzystanie nowoczesnych technologii magazynowych, i przygotowujemy się do budowy
siedziby, o czym zawsze marzyliśmy — mówią
właściciele.
Na sukces marki pracuje dzisiaj ponad 60
osób. Poza sprzedażą 43 instruktorów firmy prowadzi szkolenia dla stylistek rzęs. Dotychczas
przeszkolili ich 5834, z czego ponad 500 spoza
Polski.
Noble Lashes ma franczyzowe sklepy stacjonarne m.in. w Krakowie, Warszawie, Katowicach,
Bydgoszczy i Poznaniu. Współpracuje też z wieloma innymi sklepami. Za granicą, m.in. w Holandii
i Portugalii, rozwinęła sieć wyłącznych dystrybutorów.
— Eksport daje już 26 proc. przychodu firmy.
Niesamowicie motywuje mnie to, że mamy wielu
klientów w Norwegii, Niemczech i Szwajcarii. To
kraje, które Polacy zawsze uważali za bardziej rozwinięte. Ich mieszkańcy kupują produkty naszej
polskiej marki, cenią ich jakość i są najbardziej
lojalnymi klientami. Kiedyś polskie firmy sprzeda-

wały produkty z niemieckimi metkami. Jesteśmy
dumni, że nasi klienci z największych krajów europejskich kupują rzęsy od polskiej firmy i chwalą
się tym na stronach swoich salonów kosmetycznych — podkreśla Paweł Wojciechowski.
Bracia Wojciechowscy twierdzą, że największą
siłą ich firmy są ludzie.
— To osoby z pasją i sercem, które nie boją się
wyzwań. Nasze instruktorki przekazują kursantkom wiedzę i wspierają ich rozwój. Nasi pracownicy na co dzień troszczą się o klientów, doradzając im i pomagając. Podobnie jak nasi partnerzy
i franczyzobiorcy. Oni tworzą Noble Lashes — mówią właściciele.
Paweł Wojciechowski uważa, że ich firma wyróżnia się działaniami marketingowymi. Jako jedyni wydają fachowe czasopismo dla stylistek rzęs
— „Lash News”, współpracują ze znanymi firmami
ze świata mody. Niedawno nawiązali współpracę
przy organizacji pokazu nowej kolekcji Gianniego
Versace, dbając o zalotne spojrzenia modelek
prezentujących jego kreacje. Plany? Utrzymanie
pozycji lidera w Polsce, dwukrotne zwiększenie
udziału w rynku niemieckim i otwarcie sklepu
w Madrycie. [BAW] © Ⓟ
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LIDER MAZOWIECKI — PRÓSZYŃSKI MEDIA (2. MIEJSCE W KRAJU)

Doświadczenie i nisza

Kluczem do sukcesu Prószyński Media jest wydawanie książek.
Spółka nie osiągnęłaby jednak spektakularnych rezultatów
bez właściwej dystrybucji — także w sieci

P

rószyński Media rozpoczęła wysyłkową sprzedaż książek już w 1992 r. pod
szyldem Księgarni Krajowej, a następnie Klubu Książki Księgarni Krajowej,
który jako jeden z pierwszych w Polsce
umożliwił czytelnikom szybkie zakupy
w sieci.
— Do 2004 r. wydawnictwo Prószyński i S-ka
było właścicielem najbardziej znanej internetowej
księgarni Merlin.pl. Już jakiś czas temu założyliśmy więc, że tak będzie wyglądała przyszłość
sprzedaży detalicznej książek i że warto się tym
zająć — mówi Agnieszka Sempolska, dyrektor operacyjna Prószyński Media.
Co roku na księgarskie półki trafia niemal 200
tytułów sygnowanych logo Prószyński i S-ka, adresowanych do ludzi w różnym wieku i o rozmaitych zainteresowaniach.
— Księgarnia Prószyński i S-ka (ksiegarnia.
proszynski.pl) to sklep internetowy, w którym
prezentujemy własną ofertę wydawniczą — literaturę polską i światową, powieści obyczajowe
i romanse, prozę literacką, thrillery i kryminały,

fantastykę, biografie i wspomnienia, komiksy,
książki historyczne, popularnonaukowe oraz
dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy jednym z czołowych wydawców e-booków w Polsce, systematycznie powiększamy też ofertę audiobooków,
książek z serii „Duże Litery” [dla czytelników
mających problemy ze wzrokiem — przyp. red.]
oraz druku na żądanie. Stawiamy na różnorodność i dostępność naszej oferty pod względem formy wydania — opowiada Agnieszka
Sempolska.
Drugi sklep firmy — księgarnia internetowa
Gildia.pl — działa od 2006 r. i jest liderem sprzedaży online komiksów.
— Mimo specjalizacji nie zapominamy o czytelnikach mangi i książek ani o miłośnikach i gier
planszowych. Od marca 2017 r. prezentujemy się
w nowej odsłonie, bardziej przejrzystej i nowoczesnej, dopasowanej do współczesnych standardów zakupów internetowych — mówi Agnieszka
Sempolska.
Gildia.pl odniosła sukces, znajdując rynkową
niszę i skupiając społeczność komiksową w Polsce

— twórców, kolekcjonerów i fanów komiksu, a co
za tym idzie — klientów sklepu.
— Naszą zasługą jako operatora sklepu Gildia.pl
od 2014 r. jest znaczące zwiększenie jego zasięgu
dzięki wykorzystaniu własnego zaplecza logistyczno-operacyjnego. Nie bez znaczenia okazało także
doświadczenie spółki Prószyński Media jako wydawcy i dystrybutora oferty komiksowej — z kultową serią przygód Tytusa, Romka i A’Tomka na
czele — dodaje Agnieszka Sempolska.
Podkreśla, że firma nie skupia się tylko na
analizowaniu działań konkurencji. Zmiany, jakie zaszły na rynku książki w ostatnich latach,
sprawiły, że środowisko wydawców, nadal
konkurując ofertą, jest w stanie współpracować, proponując rozwiązania korzystne dla
wszystkich.
— Przykładem takiego działania w dziedzinie sprzedaży oferty cyfrowej jest Platforma
Dystrybucyjna Wydawnictw, zaś w sprzedaży detalicznej sieć księgarska Book Book. W obu tych
projektach bierzemy aktywny udział — sumuje
Agnieszka Sempolska. [MIB] © Ⓟ

Komiksowa logistyka.
Naszą zasługą jako
operatora sklepu
Gildia.pl od 2014 r. jest
znaczące zwiększenie
jego zasięgu dzięki
wykorzystaniu własnego
zaplecza logistycznooperacyjnego. Nie bez
znaczenia okazało się
także doświadczenie
spółki Prószyński
Media jako wydawcy
i dystrybutora oferty
komiksowej
— mówi Agnieszka
Sempolska,
dyrektor operacyjny
Prószyński Media.
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Komentarz partnera rankingu

Naturalnie,
bo przez internet
Robert Kuraszkiewicz
wiceprezes Banku Pocztowego

Bank Pocztowy, który już czwarty rok z rzędu jest
partnerem rankingu e-Gazele Biznesu, właśnie
wprowadził na rynek nową cyfrową markę.
EnveloBank, bo o nim mowa, został stworzony
z myślą o wszystkich tych, dla których naturalną
formą kontaktu ze światem, w tym także z bankiem,
jest internet i będący zawsze pod ręką smartfon.
Wśród grup, które bank zdefiniował jako docelowych
odbiorców swojej mobilnej oferty, znajdują się także
przedstawiciele rynku e-commerce. Konsumenci,
którzy na co dzień robią zakupy w sieci, ale także
e-sprzedawcy, korzystający z usług kurierskich,
w tym w znaczącej większości Poczty Polskiej.
Hasło EnveloBanku brzmi „Finanse w porządku”.
Dlatego wśród wielu korzyści naszej nowej
marki szczególną uwagę zwracamy na te, dzięki
którym dajemy klientom komfort i wygodę
płynącą z nowatorskich rozwiązań. Wśród nich
jest Kalendarz finansowy, zawierający transakcje
automatyczne (np. zlecenia stałe) i przypomnienia
o płatnościach. Każde z nich może zostać przesłane
do kalendarza w Google’u, Outlooku lub Apple’u,
a o nadchodzącym terminie płatności użytkownik
zostanie powiadomiony e-mailem, esemesem
lub poprzez aplikację.
Z kolei Moduł faktur w wersji EnveloBanku pozwala
na dodawanie przez użytkownika faktur do
opłacenia zdjęciem, e-mailem lub z Biura Obsługi
Klienta za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego.
EnveloBank promuje klientów korzystających
z płatności internetowych i przesyłek realizowanych
przez Pocztę Polską w ramach programu
EnveloBonus. Wystarczy zrobić dowolne zakupy
w internecie za minimum 30 zł i zapłacić za nie kartą
EnveloBanku lub szybkim przelewem internetowym
z EnveloKonta (tzw. pay-by-link), wybrać jeden ze
sposobów dostawy Poczty Polskiej, a następnie
zarejestrować w bankowości internetowej lub
mobilnej numer przesyłki, by otrzymać zwrot
pieniędzy za przesyłkę na EnveloKonto — nawet
do 200 zł rocznie. Wszystko szybko, nawet tego
samego dnia — jak to w internecie. Korzystają
na tym wszyscy — klient, bo otrzymuje zwrot,
i e-sprzedawca, bo klienci chętniej kupią towar przez
internet, gdy mogą obniżyć koszt dostawy.
Bank Pocztowy w najbliższym czasie będzie
rozwijał platformę produktową do obsługi
e-handlu. Jesteśmy przekonani, że razem z naszym
naturalnym partnerem, czyli Pocztą Polską,
będziemy zapewniali coraz bardziej kompleksowy
i pełny proces obsługi klienta detalicznego
i biznesowego, łącznie z zapewnieniem
płatności i kredytu dla uczestników e-handlu.
Szczegóły już wkrótce.
Żyjemy w czasach, w których dla coraz większej
rzeszy ludzi naturalny świat to internet, a tradycyjne
formy kontaktu z bankiem czy robienie zakupów
w sklepie stacjonarnym to przejaw ekstrawagancji.
Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Bank
Pocztowy, EnveloBank, Grupa Poczty Polskiej
możemy wspierać rynek e-commerce, tak bliski
laureatom e-Gazel Biznesu, którym serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ranking e-Gazele Biznesu 2017
Miejsce
Nazwa firmy
Województwo
Przyrost obrotów
w			
w latach
rankingu			
2016/2015 (proc.)
			
obroty 2015 = 100
64.
X47 Maciej Pawłowski
wielkopolskie
71,725
65.
Tooles Krzysztof Waszkiewicz
podlaskie
71,617
66.
Deezee
małopolskie
70,761
67.
Drtusz
podlaskie
69,561
68.
Metalmedia Jakub Siwiec
małopolskie
68,749
69.
Solett Katarzyna Kwasiborska
mazowieckie
68,276
70.
Pol-Poż Kołton
mazowieckie
67,580
71.
Agnieszka Mikulska
mazowieckie
66,667
72.
Grkarton Rząsa Szymon
podkarpackie
66,667
73.
Misz-Masz Anita Dubowska
mazowieckie
66,667
74.
FH Sobieski Aneta Sobieska
łódzkie
66,667
75.
Elhurt
mazowieckie
66,639
76.
Dajar
zachodniopomorskie
66,307
77.
Recman
podlaskie
66,081
78.
Mennica Skarbowa
mazowieckie
65,739
79.
HS-Trade
wielkopolskie
64,892
80.
Admax Robert Paterka
pomorskie
64,474
81.
PPH Ceramix Arkadiusz Łuszczki
podkarpackie
61,307
82.
Stiko Kajetan Banaszewski
pomorskie
61,283
83.
OL-MAR Olga Mielczarek
wielkopolskie
60,876
84.
FHU Mateusz Jankowski
wielkopolskie
59,907
85.
Made By Mateusz Perzyna
podlaskie
59,436
86.
Peter Brands
śląskie
59,395
87.
HMC Internet Solutions Marcin Hankiewicz
wielkopolskie
57,418
88.
Kaliber
mazowieckie
56,595
89.
Ventox Paweł Pietrewicz
śląskie
56,535
90.
Kanwod-Invest Zbigniew Gumieniak
wielkopolskie
56,041
91.
Netland Computers
wielkopolskie
55,556
92.
Rockworld Łukasz Pawlik
opolskie
55,381
93.
PHU Bratex Beata Król
łódzkie
54,839
94.
Topnovum
wielkopolskie
53,868
95.
IDsolutions Ireneusz Dworzynski
dolnośląskie
53,451
96.
Szymart Szymon Babiarz
podkarpackie
51,844
97.
Glosel
podlaskie
51,727
98.
IMM Cleaning Igor Moryto
mazowieckie
51,181
99.
Gofemine, Piotr Jaworski
mazowieckie
50,578
100.
Comtel Group
małopolskie
50,000
101.
AVA
podlaskie
48,404
102.
Solix
świętokrzyskie
48,208
103.
Arkadiusz Lal Motochemia
małopolskie
47,894
104.
Kuc Dystrybucja, Maciej Kuc
dolnośląskie
47,631
105.
Tech-System Piotr Barczyk
małopolskie
47,631
106.
ZPUH Drewnleś Andrzej Leśniak
małopolskie
47,368
107.
Cafe Silesia
śląskie
47,322
108.
Sklep Jubilerski Diament Zuzanna Meller
kujawsko-pomorskie
47,064
109.
Produkty Orientalne M. Pawełek A. Horoszczak
opolskie
46,623
110.
Rebel
pomorskie
46,429
111.
R-Gol
warmińsko-mazurskie
46,287
112.
Selmax Paweł Seredziński, Justyna Szymiałojć
pomorskie
46,241
113.
Euro Promotion Karol Walczak
małopolskie
46,115
114.
Lexlab Gabriel Gatner
śląskie
45,895
115.
Pajmo Monika Dumańska
lubelskie
45,292
116.
CDS Jan Sawa
dolnośląskie
44,986
117.
Wamar-Sosenka
wielkopolskie
44,444
118.
Astra Jacek T. Pazik
podlaskie
44,055
119.
Profit M
mazowieckie
43,927
120.
FH Gmto Joanna Wapińska
podkarpackie
43,761
121.
Anled Systems Krzysztof Skrzypiec
śląskie
43,658
122.
Gdańska Agencja Projektów Internetowych Michał Śliwski pomorskie
43,561
123.
Grupa Chrobry
mazowieckie
43,427
124.
PHU Arpol
lubuskie
43,410
125.
Elhurt Plus
małopolskie
42,893
126.
Experia
lubuskie
42,857
ciąg dalszy na str. 11
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LIDER ŁÓDZKI — HANSLOREN (4. MIEJSCE W KRAJU)

Armatura
opisana
w szczegółach
Handel internetowy to żyła złota,
która może się szybko wyczerpać,
jeśli nie udoskonala się
innych elementów sprzedaży w sieci.
Przekonała się o tym
łódzka e-Gazela Biznesu.

Ważne detale. W e-handlu trzeba skupić się na szczegółowym informowaniu o produktach
i odpowiedniej obsłudze klienta. Kto nie dostosuje się do tego w porę, po prostu traci obroty
— mówi Marcin Gosk, właściciel Hanslorena.

M

arcinowi Goskowi, właścicielowi firmy
Hansloren, wystarczył rok pracy w korporacjach, aby uświadomić sobie, że to
jednak nie jest jego wymarzona ścieżka kariery.
— Przede wszystkim przeszkadzał mi
fakt, że duże firmy miały bardzo długi i skomplikowany proces decyzyjny. Przez to wiele ciekawych projektów odkładało się w czasie — wspomina właściciel Hanslorena.
Postanowił więc zrezygnować z pracy w korporacji i zaoszczędzone pieniądze zainwestować we własną firmę, padło na handel kabinami
prysznicowymi. Był rok 2008. Młody przedsiębiorca nie musiał długo czekać, zanim złośliwy
los rzucił mu pierwsze kłody pod nogi. Zamówił
kabiny w Chinach, ale ich producentowi w wyniku silnych opadów śniegu zawaliła się hala.
Oznaczało to, że świeżo powstała firma nie doczeka się realizacji zamówienia przez najbliższe miesiące.
— Początkowo myślałem, że po prostu mnie
oszukali, ale później czytałem w mediach, że
rzeczywiście Chiny nawiedziły jakieś rekordowe
śnieżyce. Niemniej musiałem się czymś zająć,
czekając na kabiny. Wówczas otworzyłem sklep
internetowy, znalazłem kilka dodatkowych towarów. Szybko zauważyłem, że zainteresowanie handlem internetowym rośnie, a w tamtym
czasie raptem 4-5 firm w Polsce zajmowało się
e-handlem podobnymi produktami — opowiada
Marcin Gosk.
Chiński dystrybutor w pół roku odbudował
fabrykę i zrealizował zamówienie. Od tego czasu
Hansloren regularnie rośnie.
Dzisiaj spółka zajmuje się handlem armaturą do łazienek i kuchni, a także akcesoriami i niezbędnym osprzętem do ich wyposażenia. Firma sprzedaje produkty ze
średniej i wysokiej półki cenowej, a dodatkowo oferuje także towary pod marką własną
Hansloren, które produkowane są w Niemczech
i Włoszech.
E-handel również w tej branży nie należy do
najłatwiejszych. Jak mówi Marcin Gosk, dużo
problemów spowodowała zmiana prawa, która
zezwala na zwrot towaru po zakupie w sklepie
internetowym w ciągu 14 dni.
— Oczywiście zamysł był słuszny i miał chronić konsumentów w sieci, ale początkowo mieliśmy z tym spore kłopoty, ponieważ w naszej
branży konsumenci nie zawsze do końca znają
się na tym, co zamawiają. Kiedy towar przyjeżdża, okazuje się, że nie mogą znaleźć np.
odpowiedniego przelewu do wanny. Wtedy
zrozumiałem, że trzeba skupić się na szczegółowym informowaniu o produktach i odpowiedniej obsłudze klienta. Konkurencja z branży,
która nie dostosowała się do tego w porę, po
prostu traciła obroty — podkreśla właściciel
Hanslorena.
Dzisiaj firma nie tylko szczegółowo opisuje produkty, ale również proponuje akcesoria
i oprzyrządowanie pasujące do danego towaru,
a pracownicy spółki dzwonią nawet po realizacji
zamówienia, aby sprawdzić, czy wszystko idzie
zgodnie z planem klienta.
Spółka skupia się na polskim rynku, bo nie
chce konkurować z Niemcami czy Włochami ich
własnymi produktami. W najbliższych latach
Marcin Gosk będzie też stawiał m.in. na rozwój
marki własnej. [RFA] © Ⓟ
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Komentarz partnera rankingu

Płatności przyszłości
nabiorą rozpędu
w e-commerce

Bartosz Ciołkowski
dyrektor generalny polskiego
oddziału Mastercard Europe
Kolejny rok Mastercard z dumą wspiera
konkurs e-Gazele Biznesu. Serdecznie
gratulujemy tegorocznym laureatom rankingu,
którzy są wzorem i inspiracją dla innych.
Przyszłość e‑commerce będzie należała
do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców.
Mastercard jest z nimi, już dziś opracowując
metody płatności, które w cyfrowej przyszłości
staną się standardem e-handlu.
Sprzedawcy coraz częściej szukają sposobów,
żeby nawiązać kontakt ze swoimi klientami
tam, gdzie ci chętnie spędzają znaczną
część wolnego czasu, czyli w mediach
społecznościowych. Dziś takie zakupy
są już możliwe i to w wygodnej formie
naturalnej rozmowy dzięki zastosowaniu
tzw. chatbotów, czyli automatycznych
asystentów zaprogramowanych
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
W USA firma Subway wdrożyła takiego
chatbota w popularnej aplikacji
Messenger. Konsument, nie opuszczając
komunikatora, może nie tylko zamówić
posiłek i ustalić szczegóły dostawy, ale
także wygodnie zapłacić, używając portfela
cyfrowego Masterpass.
Autoryzacja transakcji dokonywanych online,
do tej pory kojarząca się z hasłami
lub kodami PIN i CVV, również idzie z duchem
czasu, dając konsumentom i sprzedawcom
nowe możliwości. Aplikacja Identity Check
Mobile, którą Mastercard wprowadził już
na 12 rynkach w Europie, wykorzystuje
do weryfikacji tożsamości użytkownika
technologie biometryczne, takie jak
rozpoznawanie odcisku palca czy rysów
twarzy. To rozwiązanie Mastercarda stanowi
odpowiedź na potrzeby konsumentów.
Wolą oni autoryzację biometryczną
niż obecne rozwiązania wykorzystujące hasła,
które łatwo zapomnieć lub przechwycić.
Przyszłością zakupów online będą też
rozwiązania automatyczne, które sprawią,
że płacenie będzie ultraszybkie i wygodne,
niemal niezauważalne, a jednocześnie
dadzą konsumentowi poczucie
bezpieczeństwa i kontroli nad wydatkami.
Takie zautomatyzowanie płatności będzie
możliwe, jeśli konsument obdarzy swojego
e-sprzedawcę na tyle dużym zaufaniem,
aby powierzyć mu dane swojej karty
płatniczej. Dzięki temu kupujący nie będzie
musiał każdorazowo wybierać metody
płatności ani jej każdorazowo potwierdzać
— wystarczy kliknięcie „kupuj”, aby transakcja
została zrealizowana.
Powyższe przykłady pokazują namiastkę tego,
z czego w przyszłości będą mogli korzystać
także polscy e-sprzedawcy. Tradycyjnie
w wyścigu o klienta wygrają pionierzy,
którzy najszybciej odpowiedzą na pojawiające
się trendy.

Ranking e-Gazele Biznesu 2017
Miejsce
Nazwa firmy
Województwo
Przyrost obrotów
w			
w latach
rankingu			
2016/2015 (proc.)
			
obroty 2015 = 100
127.
Grupa Techplast
wielkopolskie
42,857
128.
Outlet AS
podlaskie
42,857
129.
Tafmet Tadeusz Fita
opolskie
42,749
130.
Grupa-MG Mikołaj Gockowiak
kujawsko-pomorskie
42,615
131.
Dolnośląska Grupa Apteczna
dolnośląskie
41,759
132.
Hurtopony
śląskie
41,643
133.
Nodium Group
śląskie
41,199
134.
Ledin
mazowieckie
41,053
135.
Expondo Polska
lubuskie
40,111
136.
A3M Agencja Internetowa
śląskie
40,000
137.
PPHU Europol Tomasz Wójcik
świętokrzyskie
40,000
138.
FH Dominik Lachowski
świętokrzyskie
39,800
139.
Strima
wielkopolskie
39,715
140.
Emotivo
lubelskie
39,584
141.
Adam Suchocki AS-POL
podlaskie
39,520
142.
Progres N. Jurdzen, W. Izbicki
małopolskie
38,722
143.
Cyfrowe.pl
pomorskie
38,413
144.
KSK Anna Sawoń
podlaskie
38,033
145.
Szaron Grzegorz Przeliorz
śląskie
37,943
146.
P.W. Satya Dawid Uryga
wielkopolskie
37,451
147.
Jessica Decor Anna Czarnocka
mazowieckie
36,774
148.
Salander
mazowieckie
36,729
149.
Lasecki i Spółka
małopolskie
36,390
150.
PHU Strefa998 Kamil Halarewicz
dolnośląskie
36,315
151.
4Kids Dystrybucja S. Szymla, M. Węgrzyn
małopolskie
36,187
152.
Grupa Furgonetka
mazowieckie
36,105
153.
Supersound
mazowieckie
35,058
154.
Domowezakupy24.pl Błażej Gawrysiak
podlaskie
33,607
155.
Handbags Importers Dawid Niedzielski
opolskie
33,333
156.
Sanco Polska
śląskie
33,333
157.
Ekskluzywna.pl Michał Sampolski
śląskie
33,198
158.
My Tummy — Igloo Building Supplies Poland
mazowieckie
32,786
159.
Brookvent Polska
dolnośląskie
32,767
160.
Automat-Spec
małopolskie
32,676
161.
BTO
łódzkie
32,556
162.
ECI Trade
mazowieckie
32,170
163.
Nefere Marta Krzyżanowska-Kurzac
śląskie
31,831
164.
PHU Darma M. Bulandra, B. Zając
śląskie
31,455
165.
PPHU Mattra Polska Mariusz Podolski
kujawsko-pomorskie
30,970
166.
Poligrafia Szczecin Best Sub Poland
zachodniopomorskie
29,880
167.
Zakład Handlowy C. Hławiczka — Motoplatforma.com
śląskie
29,167
168.
Drukarnia Piga.pl
śląskie
28,626
169.
Firma Marko II Krzysztof Wadas, Marcin Wadas
małopolskie
27,778
170.
Home Design Group Jerzy Łastowski Jarosław Wrona
małopolskie
27,656
171.
Kerpro Ewa i Marcin Bieleccy
mazowieckie
27,500
172.
Agraf Rafał Kieszkowski
mazowieckie
27,460
173.
Firma Wójcik M. Wójcik, St. Wójcik
lubelskie
27,419
174.
PPUH Ekoplast Paweł Biernacki
dolnośląskie
27,306
175.
Hager Polonia
dolnośląskie
27,303
176.
Daga 33 Daniel Gawiński
mazowieckie
27,273
177.
Łazienkaplus.pl
wielkopolskie
27,273
178.
Baltrade
pomorskie
27,272
179.
Tonerico Dariusz Błachut
świętokrzyskie
27,030
180.
Władysław Brzeziński Ma Foi!
mazowieckie
25,599
181.
Grupa Imagiz Tycjan Janik
śląskie
25,000
182.
Handel Artykułami Przemysłowymi Cezary Wolan
warmińsko-mazurskie
25,000
183.
FPHU Anita Szymik
śląskie
25,000
184.
Web Fashion Paweł Tomkiewicz
kujawsko-pomorskie
24,850
185.
ABC Profit Jasiota Sławomir
mazowieckie
24,574
186.
Parasole Miadora.Pl Waldemar Domalewski
warmińsko-mazurskie
24,399
187.
Netfox Aleksy Lisowski
małopolskie
23,774
188.
Omega Meble
małopolskie
23,605
189.
Aplimedica
małopolskie
23,521
ciąg dalszy na str. 13
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LIDER OPOLSKI — FH KRUKAM KAMIL KRUPA (5. MIEJSCE W KRAJU)

Spełnione obietnice
Zwycięska e-Gazela
Opolszczyzny dowodzi,
że zdrowie, choć zawsze
w cenie, nie musi drogo
kosztować

F

irma powstała w 2011 r. Zajmuje się sprzedażą zdrowej żywności, produktów dietetycznych i suplementów diety.
— Tematyką zdrowego żywienia interesuję się od dawna. Kiedyś często robiłem
zakupy w sklepach z ekologiczną żywnością.
Ale ceny były za wysokie. Tak pojawił się pomysł,
żeby znaleźć producentów lub dostawców, którzy zaoferują mi produkty wysokiej jakości, ale
w przystępnej cenie. Tak zacząłem wprowadzać
na rynek kolejne nowości — mówi Kamil Krupa,
założyciel firmy KruKam.
Jego internetowy sklep szybko się przyjął,
a sam właściciel cieszył się ze stale rosnącej licz-

by klientów detalicznych i hurtowych. Zwiększał
zatrudnienie i nieustannie rozbudowywał ofertę
o kolejne produkty. Uruchomił także sklep stacjonarny w Krakowie.
Powodem do dumy właściciela był również
fakt, że firma doczekała się promocji na portalach
zakupów grupowych.
Dynamiczny rozwój sprawił, że w roku 2014,
czyli po trzech latach działalności, KruKam po raz
pierwszy zdobył tytuł e-Gazeli, a firma okazała się
najlepszą w województwie opolskim. Wówczas
Kamil Krupa zapowiadał, że planuje otwieranie
kolejnych sklepów stacjonarnych i dalsze poszerzanie asortymentu, a także — dla wzmocnienia
pozycji marki — rozwój sprzedaży hurtowej.
Dotrzymał słowa.
— Mamy już cztery sklepy stacjonarne. Do
krakowskiego dołączyła placówka w Warszawie,
dwie w Wodzisławiu Śląskim i jedna w Opolu.
Piąta właśnie powstaje. Od 2014 r. zmieniło się
sporo. Poszerzyliśmy ofertę, większość produktów importujemy sami, część produkujemy w naszym własnym zakładzie. Rozpoczęliśmy również
sprzedaż hurtową poprzez platformę B2B — opowiada Kamil Krupa.

Od handlu do produkcji. Mamy już cztery sklepy
stacjonarne i piąty w trakcie tworzenia. Oprócz
zdrowej żywności sprzedajemy kosmetyki naturalne.
Asortyment pochodzi ze sprawdzonych źródeł,
a część wytwarzamy sami we własnym zakładzie
— mówi Kamil Krupa, właściciel firmy KruKam.

Dziś w ofercie KruKam obok zdrowej żywności, suplementów diety czy innych produktów
dietetycznych można znaleźć także kosmetyki
naturalne. [MIB] © Ⓟ

LIDER WIELKOPOLSKI — BOTLAND (6. MIEJSCE W KRAJU)

W sieci
robotów

Praca i pasja
nieczęsto idą w parze.
W przypadku właścicieli
Botlandu taki mariaż
daje zaskakująco
dobre rezultaty

S

zymon Mońka z Olszowy i Bartosz Derkacz
z Kępna, założyciele sklepu internetowego
Botland, przygodę z elektroniką zaczęli na
długo, nim postawili pierwsze kroki w biznesie. Poznali się w liceum, ale pasję, którą przekuli w firmę, odkryli na studiach na
Politechnice Wrocławskiej, gdzie w ramach Koła
Naukowego Inżynierii Mechatronicznej zajęli się
robotyką.
Budowali wtedy roboty typu line follower,
czyli podążające za linią. Otworzyło im to drogę
do uczestnictwa w zawodach. Doskonalili swoje roboty, wyciągając lekcje z kolejnych turnie-

Na początku była pasja.
Szymon Mońka
i Bartosz Derkacz,
założyciele sklepu
internetowego Botland,
elektroniką pasjonują się
od liceum.
W czasie studiów
na Politechnice
Wrocławskiej,
konstruowali roboty
zwyciężające w
licznych zawodach.
Dziś Botland dostarcza
części niezbędne innym
pasjonatom robotyki.

jów, i w końcu zaczęli odnosić spore sukcesy. Na
RobotChallenge w 2012 r. Bartosz Derkacz zajął
pierwsze, a Szymon Mońka drugie miejsce, a to
tylko jedne z wielu turniejów, w których brali
udział.
Tworzenie robotów wymaga odpowiednich części, a te niełatwo dostać w sklepach. Młodzi pasjonaci zaczęli więc sami sprowadzać odpowiednie
podzespoły — najpierw dla siebie, a później także
dla kolegów. Szybko okazało się, że może to być
dobry pomysł na biznes. I tak w 2015 r. powstał
Botland, czyli sklep internetowy oferujący produkty dla pasjonatów elektroniki.
— Popyt na te towary regularnie rośnie, ponieważ wiele osób interesuje się elektroniką, a wiedza
i technika są coraz bardziej dostępne, chociażby dzięki produktom Arduino czy Raspberry Pi
[niedrogie platformy komputerowe do realizacji
drobnych projektów elektroniczno-programistycz-

nych — red.]. Szczególny wzrost popytu widzimy
zawsze na początku roku szkolnego — mówi Anna
Wieczorek z Botlandu.
Spółka traktuje szkoły i uczelnie szczególnie.
Właściciele dobrze pamiętają swoje studenckie
czasy i trudności ze zdobyciem sprzętu, więc oferują w tym pomoc młodszym kolegom w zamian
za promocję sklepu przy okazji różnych wydarzeń
związanych z robotyką.
Anna Wieczorek zaznacza, że Botland wyróżnia
także podejście do zamówień.
— Klienci zawsze chwalą jakość naszych przesyłek i obsługi. Delikatne elementy elektroniczne trzeba dobrze zapakować i myślę, że to także wyróżnia nas na tle konkurencji — podkreśla
Anna Wieczorek.
Poza tym firma ciągle dodaje do i tak już pokaźniej oferty nowe produkty. A w planach ma
również ekspansję na rynki zagraniczne. [RFA] © Ⓟ

12 E-GAZELE BIZNESU 2017

E-GAZELE_2017.indd 12

09.10.2017 17:59

LIDER ZACHODNIOPOMORSKI
— ALL GOOD
(8. MIEJSCE W KRAJU)

Czarne złoto,
ale w płynie
Właściciele spółki All
Goodwykorzystali szansę,
którą daje e-commerce

M

arcin i Jacek Gardzielikowie, i Łukasz
Wichłacz, do których należy spółka
z Kołobrzegu przygodę ze sprzedażą internetową rozpoczęli w 2013 r. Wcześniej,
przez dwa lata zajmowali się sprzedażą
hurtową kawy. Poznając rynek dostrzegli
potencjał w e-handlu. Rozpoczęcie handlu w sieci
nie było to więc przypadkiem, a efektem przemyślanej decyzji, choć niepopartej doświadczeniem.
— W tamtym czasie istniało już kilka sklepów
internetowych z kawą i akcesoriami, widzieliśmy
jednak wiele dalszych możliwości na wyróżnienie
się na rynku — mówi Łukasz Wichłacz.
Przyznaje, że rozpoczęcie działalności w e-commerce to była dobra decyzja, która odmieniła biznes
i dała spółce duże możliwości dalszego rozwoju.
Sklepy All Good operują pod nazwą Coffeedesk.
W Coffeedesk można znaleźć oczywiście kawę, ale
i akcesoria z nią związane, a także produkty do parzenia herbaty i yerba mate.
— Czasem nawet nam trudno nadążyć za zmianami. Tylko w tym roku otworzyliśmy się na rynek europejski, zarówno w sprzedaży hurtowej jak
i detalicznej. Ponadto, niedawno otworzyliśmy nasz
pierwszy stacjonarny lokal w Warszawie. Już tylko
te wydarzenia znacznie dywersyfikują nasze źródła
przychodu, poszerzają klientelę i oczywiście zwiększają ilość pracy. Dzięki naszym pracownikom kolejne przełomowe momenty to wyzwania, których nie
możemy się doczekać — zaznacza Łukasz Wichłacz.
Firma ma ambitne plany i chce rozwijać się zarówno lokalnie, jak i na większą skalę. Rynek europejski jest dla All Good nowością, ale z drugiej
strony właściciele zdają sobie sprawę, że jego skala daje im dużo możliwości. Sprzedaż w Europie
już teraz stanowi 25 proc. wszystkich przychodów
spółki. [RFA] © Ⓟ

Cel. Niezależnie od obranej drogi biznesowej, chcemy
zachować naszą tożsamość i podstawowe wartości,
czyli mieć frajdę z tego co robimy, zapewniając
wyjątkowy poziom obsługi klienta — mówią Marcin
Gardzielik, Jacek Gardzielik i Łukasz Wichłacz.

Ranking e-Gazele Biznesu 2017
Miejsce
Nazwa firmy
Województwo
Przyrost obrotów
w			
w latach
rankingu			
2016/2015 (proc.)
			
obroty 2015 = 100
190.
Redhand Łukasz Sypek
śląskie
23,148
191.
Webgrind Łukasz Tymiński
kujawsko-pomorskie
23,145
192.
FHU Magbob
małopolskie
23,087
193.
PPHU Stolmet
małopolskie
23,077
194.
Rotopino.pl
kujawsko-pomorskie
23,003
195.
Grupa Euforia
małopolskie
22,861
196.
Terrano
wielkopolskie
22,760
197.
Styrnet.pl Damian Mangold
mazowieckie
22,759
198.
Icomp.pl Ł. Juszczyk i J. Padula
dolnośląskie
22,732
199.
Womar Food W. Guzik, M. Winiarski
podkarpackie
22,634
200.
4 Kraft
wielkopolskie
22,566
201.
Luksusowysen.pl Rafał Birkholz
pomorskie
22,273
202.
Internet Trade
dolnośląskie
22,233
203.
Kraina Zabawy
wielkopolskie
21,667
204.
Allnet Jacek Czerwiński
lubelskie
21,662
205.
Media Arena
małopolskie
21,418
206.
Joanna Pieniążek-Basta Sortmund
małopolskie
21,362
207.
FHU EM-Farby Krzysztof Tyra
lubelskie
21,229
208.
Compagnia Ligua
małopolskie
20,855
209.
PUP Kolbud
kujawsko-pomorskie
20,792
210.
Rolmarket
mazowieckie
20,546
211.
Ardoris Marcin Hołda
śląskie
20,324
212.
Peka
wielkopolskie
20,089
213.
M-Interio
lubuskie
20,000
214.
Tech-Max Mateusz Tymrakiewicz
lubuskie
20,000
215.
Verona Sylwia Lipińska
łódzkie
20,000
216.
West Trade
podlaskie
20,000
217.
Calvado.pl
mazowieckie
19,643
218.
Artemodo Paweł Morawski
lubelskie
19,364
219.
VBH Polska
mazowieckie
19,171
220.
Cloud Logistics
mazowieckie
19,114
221.
Niuwsky Michał Szymczak
mazowieckie
19,079
222.
FHU Hanex II
małopolskie
19,048
223.
Polsport Group
śląskie
18,987
224.
Orszak Group Maja Orszak
opolskie
18,812
225.
Mas
małopolskie
18,673
226.
Nprofit Kamil Rybicki
wielkopolskie
18,642
227.
4Turbo
śląskie
18,339
228.
Masters Tm Soróbka, Richel
dolnośląskie
18,308
229.
Media Saturn Online
mazowieckie
18,249
230.
Lian Art Anna Lisak-Bałuka
podlaskie
17,762
231.
Megascena.pl
mazowieckie
17,749
232.
Maxima Grzegorz Kozłowski
lubuskie
16,944
233.
Zibi Detal
mazowieckie
16,894
234.
Pneumat System
dolnośląskie
16,716
235.
Biolab
podkarpackie
16,667
236.
Decoratore Krzysztof Sordyl
śląskie
16,667
237.
Tkmix Maciej Osieja
świętokrzyskie
16,582
238.
Iwona Jerzy Tomkiewicz, Paweł Tomkiewicz
kujawsko-pomorskie
16,300
239.
Lider Polska
łódzkie
16,216
240.
Biuro Handlowe Kaspo
pomorskie
16,036
241.
Reling Jerzy Białousz, Katarzyna Kwestarz
mazowieckie
15,990
242.
DLM
dolnośląskie
15,817
243.
Strefakierowcy.pl Tomasz Wincenciak
małopolskie
15,816
244.
Demago
śląskie
15,328
245.
Togo
zachodniopomorskie
14,964
246.
Biuro-Tech-Service
mazowieckie
14,547
247.
Centrum Światła Handel i Projektowanie A. Śliwińska
śląskie
14,533
248.
Ofix Lewandowski
wielkopolskie
14,464
249.
WIT Consulting Waldemar Rachwalak
łódzkie
14,287
250.
AGD Home Ciura, Wysokiński
mazowieckie
13,522
251.
Traveliada.pl Adrianna Rudaniecka
dolnośląskie
13,494
ciąg dalszy na str. 15
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LIDER PODKARPACKI — GENTLE-MAN.PL (13. MIEJSCE W KRAJU)

Brødrene, czyli bracia
Klienci podkarpackiej
e-Gazeli to głównie
mężczyźni, którzy
cenią modne akcesoria
i dodatki. Ale niebawem
firma zaoferuje też
kolekcję damskiej
galanterii skórzanej

O

dkąd pamiętam, razem z bliźniakiem
Tomkiem zawsze chcieliśmy mieć własną
firmę. Nie wiedzieliśmy, czym będziemy
się zajmowali, ale wiedzieliśmy, że zawsze
będziemy trzymali się razem i w końcu spełnimy wspólne marzenie — mówi Wojciech
Giefert, współwłaściciel firmy Gentle-Man.
Po maturze przeprowadzili się z rodzinnego Jasła
do Rzeszowa. Zaczęli studia i pracę. Przewinęli się

przez wiele firm, wykonując najróżniejsze zajęcia:
bar, call centre, wykładanie towaru w supermarketach, kluby fitness, firmy kurierskie, agencje reklamowe, hotele dla psów.
— Pracując dla największych sklepów internetowych w Polsce, mogliśmy zobaczyć od kuchni,
jak funkcjonuje duże e-przedsiębiorstwo. Temat
własnej firmy pojawiał się coraz częściej. Widząc,
jak szybko rozwijają się sklepy internetowe i znając
zasady ich funkcjonowania, uznaliśmy, że sami zrobimy to dużo lepiej — opowiada Wojciech Giefert.
Przyszedł czas na określenie branży, wymyślenie
nazwy, szukanie dostawców oprogramowania.
— Zawsze interesowała nas moda męska, więc
oczywistym wyborem był sklep dla mężczyzn.
Nazwa miała być prosta i łatwa do zapamiętania.
Początki nie były łatwe. Ciągły brak czasu i pieniędzy na inwestycje uniemożliwiał nam rozwój.
Pewnego dnia przy ognisku ze znajomi padła propozycja wyjazdu do pracy za granicę. Dwa dni później
byłem już w autokarze do Niemiec. Tomek został
w Rzeszowie i zajął się firmą. Zarobione pieniądze
zainwestowaliśmy w oprogramowanie, produkty
i reklamę. W końcu firma zaczęła przynosić zyski,
a my mogliśmy zaplanować kolejne etapy rozwoju
— podkreśla Wojciech Giefert.

To się liczy. Najważniejsze w prowadzeniu
biznesu jest jego ciągłe ulepszanie. Nieustępliwe
i konsekwentne dążenie do doskonałości — mówi
Wojciech Giefert (z prawej, obok bliźniak Tomasz).

W 2015 r. pojawił się pomysł własnej produkcji.
Zaczęli projektować torby. W ubiegłym roku zaczęli
budowanie marki Brødrene.
— Brødrene to po norwesku bracia. W kwietniu 2016 uruchomiliśmy sklep producencki
www.brodrene.eu i zaczęliśmy szukać partnerów
biznesowych. Współpracujemy z kilkudziesięcioma
przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy. W działania
w sklepach i produkcji zaangażowanych jest 10 osób.
Stawiamy na unikalność oferty i doradztwo. By konkurować z największymi e-sklepami, trzeba czegoś
więcej niż najniższych cen — dodaje współwłaściciel
firmy Gentle-Man.
Priorytet na przyszły rok to stworzenie kolekcji
damskiej galanterii skórzanej Brødrene. [BAW] © Ⓟ

LIDER LUBUSKI — DOMATOR24.COM (14. MIEJSCE W KRAJU)

Szybkie fotele i stabilne szafy

W 2014 r. firmie z Zielonej Góry groziło bankructwo. Dziś jest ona numerem 1
w swojej kategorii w Polsce i zaczyna ekspansję na Zachód

P

rzeinwestowałem w biznesie, który wcześniej prowadziłem, i za ostatnie pieniądze
pojechałem do Chin szukać pomysłu na
nowy biznes. Znalazłem tam nietypowe
i ergonomiczne fotele, które w moim przekonaniu mogłyby trafić do młodych ludzi,
którzy spędzają długie godziny przed komputerem. Tym razem pomysł od razu połączyłem
z konceptem e-commerce, o którym myślałem
od wielu lat, i skierowałem ofertę bezpośrednio
na rynek gamingu. Wierzyłem, że dobrej jakości
produkt w połączeniu z wyjątkowym i charakterystycznym designem musi przyjąć się na rynku.
To był strzał w dziesiątkę — mówi Paweł Nowak.
W ten sposób w 2015 r. powstała marka Diablo
Chairs — fotele dla graczy komputerowych zaprojektowane przez Domator24.com. Od biurowych
różnią się agresywnym designer, który ma przypominać szybkie sportowe pojazdy, i ergonomią
uwzględniającą to, że podczas gry traci się poczucie czasu i napina mięśnie. Domator24.com
jest numerem 1 w produkcji foteli gamingowych
w Polsce. Sprzedaje je również na zachodzie
Europy i na Ukrainie.
Dla równowagi Paweł Nowak rozwinął także
produkcję i sprzedaż metalowych szaf biurowych,

Drużyna. Zespół firmy
Domator24.com.
W centrum
Anna i Paweł
Nowakowie.

magazynowych i bhp pod marką Jan Nowak (od
imienia i nazwiska swojego 4-letniego synka).
Łatwe w transporcie i montażu, sprawdzają się
w kanale e-commerce.
— Są to produkty dla zupełnie innych odbiorców, a ich sprzedaż rządzi się całkiem odmiennymi prawami. Fotele gamingowe kupują młodzi,
niecierpliwi, szukający silnych wrażeń. Kupcami
metalowych szaf są przede wszystkim firmy oraz
urzędy, szkoły, służba zdrowia. W pierwszej dziedzinie biznes to istny żywioł, druga zaś daje poczucie stabilności — tłumaczy Paweł Nowak.

Firma zatrudnia już kilkadziesiąt osób. Paweł
i Anna Nowakowie, którzy zarządzają firmą, kierują się ideą, że w e-commerce zmiany zachodzą
tak szybko, iż nie tyle liczą się tu kwalifikacje, bo
te wciąż trzeba doskonalić, ile charakter i energia.
I taki właśnie mają zespół: dynamiczny, zgrany,
ambitny, z dużym poczuciem humoru.
W planach firmy Domator24.com jest zwiększenie rozpoznawalności marki na zachodzie Europy
i usprawnienie logistyki. Wyzwaniem jest szybka
i bezpieczna dostawa towaru do klienta w mniej
niż 48 godzin w całej Europie. [PAB] © Ⓟ

14 E-GAZELE BIZNESU 2017

E-GAZELE_2017.indd 14

09.10.2017 17:59

WIEDZA KLASY
BIZNES
KONFERENCJE I SZKOLENIA PULSU BIZNESU

SPRZEDAŻ
i NEGOCJACJE

ROZWÓJ OSOBISTY

OBSŁUGA
KLIENTA

PRAWO I FINANSE

PION PERSONALNY
HR/KADRY

MARKETING
I PR
LOGISTYKA I GOSPODARKA
MAGAZYNOWA

ZARZĄDZANIE
I PRZYWÓDZTWO

150
WYDARZEŃ
ROCZNIE

13 LAT
DOŚWIADCZEŃ
W ORGANIZACJI
KONFERENCJI

7 000
UCZESTNIKÓW
KONFERENCJI
I WARSZTATÓW
ROCZNIE

22 333 97 77

KONFERENCJE.PB.PL

SZKOLENIA@PB.PL

Ranking e-Gazele Biznesu 2017
Miejsce
Nazwa firmy
Województwo
Przyrost obrotów
w			
w latach
rankingu			
2016/2015 (proc.)
			
obroty 2015 = 100
252.
Wydawnictwo C.H. Beck
mazowieckie
13,415
253.
Lulajbaby Artur Wiewióra
śląskie
13,263
254.
PPUH Itax
kujawsko-pomorskie
12,607
255.
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Drwęca
kujawsko-pomorskie
12,601
256.
B2B-Europe.pl
wielkopolskie
12,582
257.
Foxkomputer Marcin Tarasiuk
mazowieckie
12,535
258.
Promis
śląskie
12,450
259.
Dmtrade Mikołaj Tomaszewski
wielkopolskie
12,431
260.
Zakład Obróbki Skrawaniem Darmet
podlaskie
12,346
261.
FH Stop Małgorzata i Marek Szpunar
podkarpackie
12,051
262.
Pracownia Dekoracji Akatja Kwiel Katarzyna
świętokrzyskie
11,804
263.
EG System
mazowieckie
11,791
264.
Dawid Rozbiecki Fhu Bull
dolnośląskie
11,765
265.
Ostrowski Handel Internetowy
mazowieckie
11,692
266.
House Of Ideas Dorota Puchlew-Grzelak
mazowieckie
11,649
267.
Hanoi
dolnośląskie
11,508
268.
Dystrybucja Net Aleksandra Wojciechowska
mazowieckie
11,409
269.
PZM Wimet Józefów
mazowieckie
11,091
270.
Ages
dolnośląskie
11,007
271.
Agapit
warmińsko-mazurskie
10,830
272.
Specmajster.Pl Mariusz Andrzej Kwiatkowski
mazowieckie
10,368
273.
Yes Biżuteria
wielkopolskie
10,327
274.
Projekcja
dolnośląskie
10,085
275.
Skarbnica Win
pomorskie
9,955
276.
FH Max-Fliz
małopolskie
9,928
277.
Media-Med.
małopolskie
9,906
278.
Kazaro Wołoszyn Wiśniewski
śląskie
8,983
279.
Magnepol
mazowieckie
8,892
280.
FHU Stylion Rafał Wróbel
lubelskie
8,826
281.
Folnet
wielkopolskie
8,799
282.
Moto Mar
kujawsko-pomorskie
8,793
283.
Części-Usa.Com.pl Alicja Dąbrowska
dolnośląskie
8,472
284.
Nantes Systemy Nanotechnologii
dolnośląskie
8,223
285.
Kontri
podlaskie
8,063
286.
Multideco.pl
kujawsko-pomorskie
7,654
287.
Proactive Szymon Jońca
mazowieckie
7,481
288.
Helios Krzysztof Kozdraś
podkarpackie
7,391
289.
B&D Consulting Bartosz Krajewski
lubelskie
7,242
290.
Trec Nutrition
pomorskie
7,140
291.
Północna Grupa Narzędziowa
warmińsko-mazurskie
7,033
292.
Enano Piotr Nanowski
kujawsko-pomorskie
6,890
293.
Open Nexus
wielkopolskie
6,622
294.
Outdoorzy
śląskie
6,422
295.
Adikom Adam Sikorski
mazowieckie
6,030
296.
Oli-Fil Iwona Wawrzynkiewicz
lubuskie
6,014
297.
Centrum Odżywek Mateusz Bonder
mazowieckie
5,938
298.
GCE Krzysztof Boczkowski
dolnośląskie
5,781
299.
Karol Janoś JK Handel Usługi
wielkopolskie
5,420
300.
Ppuh Elektryk Grzegorz Kłysiński
śląskie
5,225
301.
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
mazowieckie
4,177
302.
Edyp Hurtownia Książek
mazowieckie
3,881
303.
Elektromix Rafał Michalski
lubelskie
3,650
304.
Beauty Planet
łódzkie
3,577
305.
Max-Dywanik Grzegorz Wojciechowski
wielkopolskie
3,209
306.
Unicell Poland
podlaskie
2,798
307.
Apteka Ewa i Marek Harciarek
łódzkie
2,792
308.
Centrum Ogrodzeń Konstruktor P. Piotrkowicz, E. Woźnicki mazowieckie
2,769
309.
Logisoft Szymon Sawicki
łódzkie
2,734
310.
Przedsiębiorstwo EL 12
opolskie
2,698
311.
Alkam Security
mazowieckie
2,544
312.
Amplio Anita Ćwioro
małopolskie
2,014
313.
Supermonety Krzysztof Kurlanda
mazowieckie
1,163
314.
PHU Agro-Moc Zbigniew Pertkiewicz
łódzkie
0,030
315.
Rafał Cyluk Royalhoff
mazowieckie
0,002
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LIDER ŚLĄSKI — EMIBIG (15. MIEJSCE W KRAJU)

Marka rozpoznawalna dzięki sieci
W częstochowskiej firmie Emibig rządzi już drugie
pokolenie właścicieli. Z nowym asortymentem
postawili oni na nowe formy sprzedaży

F
Wzrost dzięki sieci. Rodzeństwo — Emilia i Szymon
Kawa są drugim pokoleniem właścicieli firmy
Emibig. Dzięki sprzedaży przez internet zwiększyli
rozpoznawalność jej produktów i wartość sprzedaży
detalicznej.

irmę Emibig przed wielu laty założyli rodzice
obecnych właścicieli. Od roku 2007 zajmuje
się ona produkcją lamp.
— W 2011 r. wspólnie z Szymonem, młodszym o cztery lata bratem, opracowaliśmy
plan rozwoju, który przez kolejne trzy, cztery
lata wprowadzaliśmy w życie. Jego najważniejszym
aspektem było przejęcie firmy od rodziców i przekształcenie jej w spółkę — mówi Emilia Kawa, prezes
spółki Emibig.
Rodzeństwo zainwestowało w lakiernię proszkową, ślusarnię i spawalnię. Następnym krokiem
było udoskonalenie produkcji i rozwinięcie
sprzedaży. Rodzice prowadzili trochę inną działalność.
— Dużym sukcesem Emibig niewątpliwie
było rozpoczęcie współpracy z siecią Merkury
Market. Firma znana jest na południu Polski oraz
w Czechach i na Słowacji. Zamawiali duże ilości.
Największy nacisk położyliśmy więc na eksport
i jego dynamiczny rozwój — podkreśla Emilia Kawa.

Przyznaje jednak, że w pewnym momencie właściciele firmy zauważyli, iż za sprawą dystrybucji
hurtowej i eksportu kuleje w firmie sprzedaż detaliczna. Dlatego dwa lata temu postawili na e-handel.
Dzięki temu sprzedaż detaliczna szybko wzrosła,
a wraz z nią rozpoznawalność marki.
Na eksport idzie 35-40 proc. produkcji. Produkty
trafiają na Słowację, Węgry, do Czech, Serbii, Rosji,
a nawet Kirgistanu. Firma zatrudnia 25 pracowników.
— Nasze wyroby lokują się na średniej półce cenowej. Nie wykonujemy indywidualnych wzorów,
ale nie jesteśmy też najtańsi. Dbamy o szczegóły
i detale — mówi prezes spółki.
Na pytanie o prognozę rozwoju Emilia Kawa odpowiada: kładziemy ogromny nacisk na dalszy rozwój. Płyniemy z nurtem. Staramy się być na bieżąco
ze światowymi trendami, pragniemy się rozrastać.
Bardzo doceniamy to, co mamy i co udało nam się
osiągnąć w tak krótkim czasie. Założony przez nas
kilka lat temu plan okazał się trafny i chcemy podążać obraną wcześniej ścieżką. [BAW] © Ⓟ

LIDER DOLNOŚLĄSKI — P4 SOLUTIONS (16. MIEJSCE W KRAJU)

Dom i ogród w sieci
Nie chcemy być jedynie sklepem internetowym
— podkreśla prezes dolnośląskiej e-Gazeli

W

2012 r. studiowałem MBA w ramach
Programu WIEMBA Uniwersytetu
Warszawskiego. Jako temat pracy końcowej wybrałem zbadanie możliwości
zbudowania internetowego marketu
budowlanego. Mając doświadczenie ze
współpracy z firmami łączącymi e-commerce i „budowlankę” z Wielkiej Brytanii, gdzie studiowałem
i pracowałem, i z merytorycznym wsparciem profesorów Mieczysława Grudzińskiego i Krzysztofa
Obłoja, stworzyłem projekt StukPuk.pl — opowiada Tomasz Jankowski, prezes P4 Solutions.
Cztery miesiące od uzyskaniu dyplomu MBA
znalazł inwestorów, a po kolejnych dwóch
zrezygnował z posady dyrektora marketingu
w Selenie. Pierwszą wersję sklepu uruchomił
w 2012 r. Obecna jest już inna, a firma zatrudnia
10 osób.
— Stawiamy na maksymalny outsourcing.
W świecie e-commerce trudno nadążyć za nowinkami i trzeba powierzyć zadania firmom
specjalizującym się w konkretnych narzędziach
i rozwiązaniach. To daje możliwości szybkiego
reagowania — mówi Tomasz Jankowski.

W ofercie StukPuk.pl jest 30 tys. produktów,
a wkrótce pojawi się kilkanaście kolejnych.
— Żaden inny sklep w Polsce nie ma takiej oferty w kategorii Dom i Ogród — uważa prezes.
Jako inne atuty wymienia szybką i darmową
dostawę wieloma kanałami do wszystkich krajów
Europy, konkurencyjność i transparentność cen.
— Nasze produkty są średnio o 30 proc. tańsze niż w tradycyjnych marketach budowlanych.
W porównywarkach cenowych większość naszych
produktów zajmuje czołowe miejsca również
wśród ofert innych sklepów online. A naszym priorytetem jest również bezpieczeństwo zakupów
i danych klientów — podkreśla Tomasz Jankowski.
Firma wdraża dostępne na rynku narzędzia
wsparcia sprzedaży, ale pracuje też nad własnymi
rozwiązaniami, które pozwolą wyróżnić się na tle
konkurencji. Chodzi m.in. o system do kosztorysowania remontu i budowy z kalkulatorem zużycia
materiałów i modułem do prowadzenia projektu.
— Wychodząc naprzeciw temu, co, naszym zdaniem, nieuniknione, stworzyliśmy narzędzie dla
firm, które chcą rozpocząć przygodę z europejskimi rynkami Amazona. Expandica.com pozwala na

Oferta. StukPuk.pl proponuje prawie 30 tys.
produktów. Żaden inny sklep w Polsce nie ma takiej
oferty w kategorii Dom i Ogród — uważa Tomasz
Jankowski, prezes P4 Solutions.

analizę potencjału sprzedażowego produktów i zarządzanie ofertą na platformach Amazona. Oprócz
analizy produktowej doradzamy też w sprawach
sprzedaży na Amazonie — opowiada prezes.
Zapowiada też stworzenie kompletnej oferty
produktowej dla osób prywatnych i firm, które
budują i remontują mieszkania.
— Nie chcemy być jedynie sklepem internetowym, ale dążymy do ułożenia rynku materiałów
budowlanych w Polsce, aby klienci byli pewni, że
kupują dobre jakościowo produkty w najkrótszym
łańcuchu i optymalnej cenie, modelu logistycznym i z gwarancją profesjonalnej obsługi — dodaje
Tomasz Jankowski. [BAW] © Ⓟ
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LIDER LUBELSKI — 3SELL (18. MIEJSCE W KRAJU)

Braterska pomoc z Anglii
Lubelski lider e-handlu
rozwija hurtownię
akcesoriów, głównie
na Allegro

Informatyk w e-przestrzeni. Wykształcenie
informatyczne pozwoliło Jerzemu Dziurdzińskiemu,
prezesowi firmy3SELL, na samodzielne zbudowanie
sprawnie działającego sklepu internetowego.

P

ięć lat temu podczas studiów informatycznych w Wyższej Szkole Ekonomii
i Innowacji w Lublinie poszukiwałem na
Allegro kart pamięci i zorientowałem się, że
jest luka na rynku akcesoriów do urządzeń
elektronicznych. Dotarłem do producenta
tych kart, zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą i zacząłem je sprowadzać.
Studiowanie informatyki przesądziło, że działalność od początku związana jest z internetem.
Dzięki temu mogłem sam zbudować swój sklep
— wspomina narodziny firmy 3SELL jej twórca
i prezes Jacek Dziurdziński.
Największym wyzwaniem dla przedsiębiorcy
z Janowa Lubelskiego było pozyskanie kapitału.
Działalność rozpoczynał, mając 500 zł pożyczonych od rodziców, a majątek firmy gromadził nie
tylko inwestując w towary i sprzedając je, ale też
podejmując dorywcze prace podczas wakacji.
W 2015 r. wrócili z Anglii jego dwaj starsi bracia
— Grzegorz i Piotr, i z nimi stworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkrótce hurtownia
3SELL zatrudniła pierwszego pracownika.
— Na początku korzystaliśmy z produktów kupowanych w polskich hurtowniach. Po pierwszej
wizycie w Chinach pozyskaliśmy kontakty bezpośrednio u producentów. Wiązało się to jednak ze

sporym ryzykiem, ponieważ zainwestowaliśmy
większość naszego kapitału, a nie mieliśmy pewności co do wiarygodności nowych kontrahentów.
Wkrótce potem wynajęliśmy większe biuro i zatrudniliśmy trzy kolejne osoby — wspomina Jacek
Dziurdziński.
Dziś firma ma 200 tys. zł miesięcznych obrotów
i zatrudnia łącznie z właścicielami siedem osób.
Pracownicy zajmują się obsługą klientów, pakowaniem przesyłek, wystawianiem paragonów.
— Pracowników musimy sami od podstaw przeszkolić. Nie mamy problemu z ich znalezieniem.
Janów Lubelski nie jest duży, zarobki są konkurencyjne, a warunki przyjazne: praca biurowa, tylko 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,
żadnych nadgodzin — mówi Jacek Dziurdziński.
Godziny pracy to również efekt funkcjonalności
sklepu internetowego, który działa stale niezależnie od tego, czy ktoś akurat jest w biurze. A nie ma
potrzeby, aby pracować dłużej niż do godz. 15, bo
po tej godzinie przesyłki na poczcie przyjmowane
są już na następny dzień.
Bracia chcą się ubiegać o kredyt na rozwój działalności, jeszcze bardziej poszerzyć asortyment oferowanych produktów i otworzyć sieć sklepów stacjonarnych pod marką SELTY. Jeden z nich wkrótce
ma być otwarty w Janowie Lubelskim. [PAB] © Ⓟ

LIDER ŚWIĘTOKRZYSKI — GULIWERKIDS (22. MIEJSCE W KRAJU)

Próby zwieńczone sukcesami
Renata Ciba z mężem Dariuszem w 1993 r. zaczęli handlować ubraniami
dla dzieci. Strzałem w dziesiątkę okazało się stworzenie sklepu internetowego

D

ziecięce ubrania na początku były jedną
z prób, by wybrać odpowiedni asortyment.
GuliwerKids uruchomiony w Busku-Zdroju
okazał się trafionym wyborem.
— W ciągu ponad dwudziestu lat przeszliśmy kilka dróg. Po tym jak uznaliśmy,
że jesteśmy młodzi, możemy zaryzykować i rzucić pracę na etacie, która nie daje finansowej satysfakcji, sprzedawaliśmy nie tylko ubrania, ale
też m.in. artykuły spożywcze. W końcu zdecydowaliśmy się postawić wszystko na jedną kartę
i zostaliśmy przy sprzedaży ubrań. Do 2010 r.
prowadziliśmy tylko sklep stacjonarny. Jednak
jego wersja online dawała nie tylko możliwości
poszerzenia asortymentu z kilkuset modeli do
tysięcy, ale również perspektywę większych obrotów, więc zdecydowaliśmy się zaryzykować. W tej
chwili zyski ze sklepu internetowego przekraczają te, które przynosi sklep stacjonarny — mówi
Dariusz Ciba.
Właściciele GuliwerKids wciąż sprawdzają
nowe marki dziecięcych ubranek z całego świata.
Oprócz trzech głównych: hiszpańskich Mayoral,
Boboli i Losan, testują z pomocą klientów inne

i decydują, które zostaną na dłużej, a które wypadną z oferty.
Przykład ich działań pokazuje, że nie warto się
poddawać. Jak mówią, teraz obroty ich firmy są
bardzo dobre i z każdym miesiącem się zwiększają.
Klienci GuliwerKids mogą wybierać spośród 6
tys. modeli, wybrać dostawę do domu lub do sklepu stacjonarnego i jeśli coś nie będzie im odpowiadało, zamówienie bez problemu mogą zwrócić.
Multibrandowa firma nie chce stać w miejscu.
Oprócz ciągłego zwiększania oferty ubraniowej
przymierza się do poszerzenia oferty o akcesoria
dla dzieci, a w przyszłości być może również o zabawki. Poza tym zwiększa także zasięg — niedługo
startuje z czeską wersją sklepu internetowego.
— Poza przyzwoitymi obrotami ogromną satysfakcję sprawiają nam również powracający
zadowoleni klienci, a czasami e-maile z podziękowaniami — uśmiecha się Dariusz Ciba. [LUS] © Ⓟ
Szybka wspinaczka. GuliwerKids z roku na rok
zwiększa nie tylko swój asortyment i zyski.
W ciągu trzech ostatnich lat z 211 pozycji
w naszym rankingu awansował na 22.
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LIDER WARMIŃSKO-MAZURSKI — 4IQ (23. MIEJSCE W KRAJU)

Drewno w roli głównej
E-Gazela z Iławy dba o klienta i o środowisko naturalne

D

rewno nie jest jedynym materiałem, z którego wykonane są produkty sprzedawane
w firmie 4IQ, jednak zdecydowanie zajmuje ono w ofercie najważniejsze miejsce.
W 2014 r. Marcin Chełstowski i Monika
Radecka zarejestrowali swoją działalność
i rozpoczęli sprzedaż wyposażenia i akcesoriów
do domu i ogrodu. Dzisiaj mogą pochwalić się
tysiącami zadowolonych klientów, który w ofercie
znajdują dla siebie m.in. schody, barierki, okna
dachowe, drzwi, meble ogrodowe, a także domki
i wyposażenie placów zabaw. W internetowym
sklepie klienci mogą wybierać spośród ponad 500
modeli produktów. Więcej niż 60 proc. wykonane
jest z drewna.
Ponieważ asortyment firmy to nie są rzeczy
kupowane na co dzień, zarówno założyciele 4IQ,
jak i pracownicy firmy starają się zrobić wszystko,
żeby klienci dostali dokładnie to, czego potrzebują.
— Możemy wydawać się wścibscy, ale precyzujemy każdą opcję, pytamy o każdy szczegół i dokładamy wszelkich starań, by wszystkie przekazywane przez nas informacje były jasne, klarowne
i konkretne. Wszystko po to, żeby do klientów
za każdym razem docierały wyłącznie produkty

Tam wióry lecą. Prawie wszystko, co sprzedaje firma 4IQ z Iławy, wykonane jest z drewna,
a to drewno odpowiada najostrzejszym standardom ekologicznym.

spełniające ich oczekiwania i odpowiadające warunkom, w których będą montowane i wykorzystywane — mówią o sobie właściciele 4IQ.
4IQ poza dystrybucją kilku polskich i zagranicznych dostawców (np. firmy Radex z Iławy i Bica
z Włoch) sprzedaje głównie produkty sygnowane
własną marką. Jak zapewnia firma, znaczna więk-

szość z nich wykonana jest z drewna posiadającego certyfikat FSC. To świadectwo przyznawane
produktom wytwarzanym z surowców pochodzenia leśnego, które nie zagrażają ich odnowie,
sprzyjają ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków i chronią lasy przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową. [LUS] © Ⓟ

LIDER KUJAWSKO-POMORSKI — DOMITECH (35. MIEJSCE W KRAJU)

logistyczne. Nowa siedziba Domitechu zapewnia
też komfortowe warunki pracy, co przekłada się na
efektywność.
— Firma jest dla mnie tym, o czym zawsze marzyłem! Chciałem stworzyć dla siebie i innych miejsce,
gdzie każdy będzie z przyjemnością przychodził do
pracy. I to się spełniło — mówi Tomasz Wąż.
Według deklaracji właścicieli, firma zmierza
dziś w kierunku poszerzania asortymentu handlowego i grupy klientów, choć nadal nastawia się
na specjalizację. Chcą oni ponadto zainwestować
w funkcjonalność strony www, żeby była bardziej
przyjazna użytkownikowi, a od przyszłego roku
zamierzają uruchomić świadczenie specjalistycznych usług. [PAB] © Ⓟ

Fach
handel
online

Bydgoska
e-Gazela Biznesu
to firma prowadzona
przez pasjonatów
i profesjonalistów
„Fach handlu”.
Sprzedaje
elektronarzędzia
dla przemysłu,
domu i ogrodu

Z

ałożyciele Domitechu od początku jego istnienia w 2014 r. nastawili się na prowadzenie
bardzo specjalistycznej firmy handlowej z artykułami technicznymi, narzędziami i elektronarzędziami dla firm oraz narzędziami dla
domu i ogrodu. Do swojego zespołu zaprosili
pasjonatów i fachowców techniki.
— Sklep internetowy i strona www obecnie jest
nieodłączną częścią prowadzenia większości firm,
szczególnie handlowych. We wszystkich raportach
ekonomicznych, statystykach, artykułach wszyscy
powtarzają: e-commerce jest najszybciej rozwijającym się kanałem! Dlatego zdecydowaliśmy się
na e-sklep — tłumaczy swój wybór Tomasz Wąż,
współwłaściciel i członek zarządu firmy Domitech.
Początkowo największym wyzwaniem dla firmy
było osiągnięcie progu rentowności na takim poziomie, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby i żeby móc inwestować. Inwestować w firmę,
w dobrych pracowników i w towar dostępny od
ręki z magazynu.
— Udało się to dzięki ciężkiej pracy, wielkiemu zaangażowaniu w biznes. Okazało się, że rynek oczekuje świeżości, nowych firm, które zaoferują im coś
nowego, coś lepszego. Mam tu na myśli zarówno obsługę, produkt, jak i cenę — mówi Paweł Janiszewski,
współwłaściciel i członek zarządu Domitech.
Firma Domitech jest już dobrze rozpoznawalna
i w Bydgoszczy, i w Polsce: obsługuje kilka tysięcy
klientów miesięcznie. Krokiem milowym była przeprowadzka do nowej siedziby w Bydgoszczy na ulicy
Górzyskowo 2A. Firma uruchomiła tam swój sklep
stacjonarny (tzw. show-room) oraz duży, sprawnie
działający magazyn, tu mieści się firmowe centrum

Wąska specjalizacja. Paweł Janiszewski i Tomasz
Wąż, wspólnicy i członkowie zarządu firmy Domitech
od początku jej istnienia nastawili się na prowadzenie
specjalistycznej firmy handlowej z artykułami
technicznymi, narzędziami i elektronarzędziami
dla firm oraz narzędziami dla domu i ogrodu.
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LIDER POMORSKI — NM-D (42. MIEJSCE W KRAJU)

To dopiero początek
Sklep internetowy nie jest najlepszym sposobem
sprzedaży urządzeń automatyki przemysłowej.
Mimo to pomorska e-Gazela radzi sobie
w sieci doskonale

Przyspieszenie. To nadal początek naszej drogi.
Głęboko wierzę, że niebawem z marszu przejdziemy
do galopu w wirtualnej sprzedaży
— mówi Konrad Kopeć, właściciel NM-D.

irma NM-D, dystrybuująca urządzenia i rozwiązania automatyki przemysłowej, powstała w 2012 r. Wkrótce rozpoczęła działalność
w internecie.
— Przejęliśmy istniejącą domenę.
Był to pomysł jednego ze wspólników.
Uruchomienie pierwszego sklepu to żmudna
praca u podstaw, wykonana praktycznie własnymi siłami, a raczej rękoma i umysłem naszego
pracownika. To również czas nauki i poznawanie
świata e-commerce, który dotychczas był nam
kompletnie nieznany — wspomina Konrad Kopeć,
właściciel firmy NM-D
Udało się. Sklep się przyjął.
— W 2016 r. podjąłem decyzję o uruchomieniu
kolejnej platformy sklepowej z komponentami
automatyki przemysłowej wybranych producentów. Doświadczenie zdobyte podczas pierwszego wdrożenia i głębsza wiedza na temat naszych

— Zdajemy sobie sprawę z rosnącej konkurencji, która jest w stanie z dużo większą dynamiką
i skalą wdrażać nowe platformy sprzedażowe,
dysponując o wiele większym budżetem, zasobami i produktami. Nie zraża nas to jednak i będziemy się rozwijali w tym kierunku — podkreśla
Konrad Kopeć.
Jego zdaniem, koncentracja wyłącznie na sprzedaży internetowej w branży przemysłowej jest
drogą donikąd.
Obecnie NM-D modernizuje swój pierwszy
sklep internetowy. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Równolegle chce zwiększać nakłady na promocję witryn sklepowych i wdrożyć narzędzia, które umożliwią głębszą analizę zachowań odwiedzających witryny, aby planowane działania marketingowe podnosiły skuteczność pozyskiwania
klientów. [MIB] © Ⓟ

F

oczekiwań pozwoliły na jasne określenie celów.
Oczywiście w takich przedsięwzięciach wszystko
rozbija się o budżet, a w stosunkowo młodej firmie na ogół „kołdra” jest za krótka. Musieliśmy
osiągnąć kompromis między marzeniami a kosztami inwestycji. Rezultat nas usatysfakcjonował,
trzeba jednak nieustannie dbać, by być zauważalnym i przyciągać klientów — mówi Konrad Kopeć.
Sprzedaż internetowa nie stanowi znaczącego obrotu spółki NM-D, to około 15 proc. rocznych przychodów.
— Jestem przekonany, że to nadal początek naszej drogi, stawiamy pierwsze kroki w sprzedaży internetowej, choć teraz bardziej świadomie.
Głęboko wierzę, że niebawem z marszu przejdziemy do galopu w wirtualnej sprzedaży — mówi
Konrad Kopeć.
Działalność spółki w internecie traktuje jako
„must be there”.

LIDER PODLASKI — MEDIA (48. MIEJSCE W KRAJU)

Reklama na smyczy

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży medialnej i kompleksowa
obsługa klienta — tym białostocka agencja reklamowa wygrywa z konkurencją

N

a rynku reklamy Mariusz i Monika Rafałko
pojawili się już w 1995 r. Zajmowali się wówczas wykonywaniem oznaczeń, składem
graficznym i sprzedażą gadżetów promocyjnych. Cztery lata później ich białostocka
agencja reklamowa Media przekształciła się
w spółkę i wraz z rozwojem stopniowo zwiększała zakres usług. Jej właściciele już od dawna nie
czuwają sami nad zleceniami. Graficy, copywriterzy, handlowcy i dział produkcji odpowiadają
za obsługę nie tylko małych i średnich firm, ale
również koncernów.
Mariusz i Monika Rafałkowie przekonują na
stronie internetowej agencji Media, że: „konsekwentne działania, podnoszące kwalifikacje
zespołu, inwestycje w nowoczesny park maszynowy, podejmowanie wyzwań jedynie na
miarę możliwości pozwoliło zdobyć zaufanie
i uznanie wielu kontrahentów”. Na brak zamówień nie mogą narzekać — ich park maszynowy pracuje pełną parą, a na liście współpracujących z nimi koncernów znajduje się ponad
60 pozycji. Spośród znanych marek z białostocką firmą współpracowały m.in. Audi, Łowicz,

NFZ, Orlen, PGNiG, Poczta Polska, Subaru
i Volvo.
Dzisiaj podstawą działalności spółki jest sprzedaż gadżetów promocyjnych, w tym produkowanych przez nią smyczy reklamowych, których
wybór jest ogromny. W internetowym sklepie
kupujący mogą wybierać spośród niemal 7,5 tys.
produktów. Same smycze firma może wykonać na
siedem sposobów (np. metodą sublimacji, naszywania, sitodruku), więc w zależności od potrzeb
każdy może dowolnie spersonalizować zamówienie, a czas jego realizacji agencja Media skraca do
minimum.
Firma w portfolio ma również druk niskonakładowy i na trudnych podłożach, ale nie oznacza to,
że Media nie zrealizują masowej promocji. Zawsze
mierzą swoje siły na zamiary i deklarują, że nawet
bardzo duże projekty nie są im straszne. [LUS] © Ⓟ
Full Service. Białostocka agencja reklamowa
nie tylko produkuje i sprzedaje materiały
promocyjne. Jeśli klient jest zbyt zapracowany,
doświadczony zespół zaprojektuje dla niego
zarówno logo, jak i hasła reklamowe.
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Nie wystarczy strona Web, b

Jak sprzedawać
i obsługiwać klientów
w sieci, by stać się firmą
na miarę Amazona,
Searsa i eBaya?
MIROSŁAW
KONKEL

W

1849 r. grupa osadników zmierzała
w kierunku złotonośnych terenów Sierra
Nevada. Dotarli do pewnej doliny i… nie
wiedzieli, jaki czeka ich los. Przed wędrowcami rozciągało się pasmo górskie,
przez które nie było widać dalszej drogi.
Niemiłosierne upały dziesiątkowały kolonistów.
Gdy ci, którzy przeżyli, opuszczali to miejsce, jedna z kobiet odwróciła się i powiedziała: „Żegnaj,
Dolino Śmierci”. Tak powstała nazwa tego zakątka. Osiedleńcy dotarli w końcu do swojej ziemi
obiecanej — Kalifornii, nawet nie zdając sobie
sprawy, że kiedyś stanie się ona jednym z najlepiej
prosperujących regionów świata.
Dziś największe cyfrowe firmy: eBay, Facebook,
Google lokują się w Kalifornii. Na zawojowanie
międzynarodowych rynków wystarczyło im zaledwie kilka lat. Ich sukces, choćby na mniejszą
skalę, chcą powtórzyć działający w sieci polscy
przedsiębiorcy. Szczególnie mali i średni swoją
przyszłość wiążą z e-commerce. Czy swej przygody z internetowym handlem nie skończą w jakimś
biznesowym odpowiedniku amerykańskiej Doliny
Śmierci? Nic nie zwiastuje takiego niebezpieczeństwa. Przeciwnie: branża e-commerce radzi sobie
coraz lepiej.

Płyń z wielką falą

W 2017 r. 54 proc. krajowych internautów kupowało online (w porównaniu z 50 proc. w roku
2016). Zachęcała ich do tego głównie całodobowa
dostępność (82 proc.). Zakupy w sieci są postrzegane jako nieskomplikowane (41 proc.) i wygodne
(44 proc.), ale także tańsze (33 proc.) i szybsze (39
proc.) niż te w sklepach tradycyjnych — wynika
z najnowszego raportu „E-commerce w Polsce
2017”, opracowanego przez firmę Gemius dla e-Commerce Polska.
— Wszystko dzieje się zgodnie z przewidywaniami — liczba kupujących w sieci rośnie, tak jak wartość całego rynku. Dotyczy to zarówno Polski, jak
i innych krajów naszego regionu — mówi Marek
Molicki, ekspert Gemiusa.
Według różnych szacunków, wartość krajowego rynku e-commerce wynosi 36-40 mld zł — i ciągle rośnie.
— Najważniejsze czynniki wzrostu? Po pierwsze,
przybywa klientów, dla których transakcje w internecie są naturalne — to ci najmłodsi. Zwiększa
się też liczba tych, którzy po latach doszli do wniosku, że zakupy w sieci są bezpieczne — to ci starsi.

Po drugie, wielu sprzedawców weszło do kanału
mobilnego, oferują szybkie dostawy i możliwość
zwrotu towaru. Wreszcie po trzecie, handlowcy
coraz lepiej korzystają z danych i narzędzi zwiększających sprzedaż — tłumaczy Marek Molicki.

Nie marnuj szans

Nie uprawiajmy jednak propagandy sukcesu.
Przedstawiciele e-commerce ankietowani ostat-

nio przez Genesys w niewielkim stopniu znają
i stosują rozwiązania IT ułatwiające domykanie
transakcji. Tylko 17 proc. sklepów internetowych
kontaktuje się z konsumentem, który opuścił
ich strony WWW przed złożeniem zamówienia.
Jeszcze mniej placówek (13 proc.) ma wgląd w porzucony koszyk.
— Pracownik tradycyjnego sklepu łatwo
może zagadnąć klienta, zaprezentować mu

20 E-GAZELE BIZNESU 2017

E-GAZELE_2017.indd 20

09.10.2017 18:00

b, by prowadzić sklep
Przeszkoda. Małe e-biznesy nie inwestują
w platformy, umożliwiające spójną komunikację
z klientami w każdym kanale kontaktu
i monitoring działań, co tłumaczą skromnymi
budżetami — mówi Małgorzata Gawrysiak,
regionalny dyrektor sprzedaży w Genesys.

40

mld zł Nawet tyle może wynieść
wartość polskiego rynku e-commerce
w 2017 r.

Jednocześnie Marek Safiejko, szef 9bits, przytacza międzynarodowe badania firmy SeeWhy,
według których jedna trzecia klientów, którzy
porzucili koszyki, nie będzie chciała dokończyć
zakupów, powracając na stronę WWW sklepu lub
odwiedzając stacjonarną placówkę producenta.
Z drugiej strony, dziewięciu na 10 kupujących jest
w stanie zapłacić więcej, jeśli dany podmiot e-commerce zapewni mu lepsze doświadczenia zakupowe.
— Chodzi o pieniądze, ale też o renomę
— 13 proc. zniechęconych wystawi sklepowi negatywną ocenę, a o swoich odczuciach wspomni
co najmniej 15 osobom — podaje Marek Safiejko.
Szybki postęp technologiczny zmienia nawyki
komunikacyjne konsumentów, na co zwraca uwagę
Małgorzata Gawrysiak. Popularność smartfonów,
mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych — argumentuje — sprawia, że klienci
oczekują od firm pełnej dostępności. Odpowiedzią
jest omnichannel, czyli wielokanałowy przepływ informacji.
— Nabywcy chcą rozwiązywać swoje sprawy
za pomocą aplikacji mobilnych, czatować z konsultantami w sieci i szybko dostawać odpowiedzi na wiadomości wysłaną przez Facebooka.
Poszczególne grupy klientów mają swoje ulubione
metody kontaktu, a cyfrowe biznesy muszą się dostosować do ich oczekiwań i potrzeb — podkreśla
Małgorzata Gawrysiak.

Konkurencja, głupcze!

asortyment, doradzić. W przypadku sprzedaży internetowej handlowcy często liczą, że
produkt sprzeda się sam. Taka bierność przynosi firmom straty — wskazuje Małgorzata
Gawrysiak, regionalny dyrektor sprzedaży
w Genesys.
W pierwszym kwartale wskaźnik e-klientów,
którzy nie skończyli transakcji, przekroczył 75
proc. Za trzy czwarte takich przypadków odpo-

wiadają zbyt wolno działające strony sklepów
WWW. Wśród innych powodów porzuceń koszyków znalazły się: dodatkowe koszty, np. zapłata za przesyłkę (61 proc.), wymóg założenia
konta w wirtualnej placówce (35 proc.), skomplikowany proces sprawdzania poprawności zamówienia (27 proc.) i zawieszanie się stron internetowych (22 proc.) — wynika z sondażu spółki
Fullestop.

Polskie e-Gazele często są niedoinwestowane technologiczne. Ale ich prawdziwy problem wcale nie polega na niedostatku wdrożeń IT.
— Sklepy internetowe to najczęściej małe lub
średnie firmy o skromnych budżetach. Ich menedżerowie dysponują wiedzą i rozeznaniem
w świecie nowych technologii, często jednak
brakuje im strategicznego podejścia do obsługi
klienta — uważa Małgorzata Gawrysiak.
Tymczasem internetowy handel staje się coraz
trudniejszym i bardziej konkurencyjnym środowiskiem. Wśród biznesowej drobnicy pojawiają się
zawodnicy wagi ciężkiej. Nie wszystkim, którzy
zobaczyli w e-commerce swoją ziemię obiecaną,
dane będzie przetrwać. Kto ma największe szanse
na dotarcie do wymarzonej Kalifornii? Ci, którzy
zrozumieli, że droga od Doliny Śmierci do Doliny
Krzemowej wiedzie przez ciągły rozwój, naukę
na błędach i dostosowywanie się do wymagań
rynku. © Ⓟ
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BIZNES W SIECI

Dawid
chowa
w kieszeni
procę
Dzięki
systemom IT
skazani
na niepowodzenie
mogą pokonać
gigantów
MIROSŁAW
KONKEL

W

książce „Sztuka rozpoczynania 2.0” Guy
Kawasaki wspomina Dorothy Parker,
znakomitą amerykańską dziennikarkę i pisarkę. Gdy pracowała w „New
Yorkerze”, gazeta ta miała tak małą
i skromnie wyposażoną siedzibę, że
młoda żurnalistka wolała siedzieć w pobliskiej
kawiarence. Pewnego razu spotkał ją tam redaktor naczelny i zapytał, dlaczego spędza czas poza
redakcją. „Ktoś akurat korzystał z ołówka” — odpowiedziała dziennikarka.
Nieważne, o kogo chodzi — szeregowego pracownika, szefa czy pracodawcę. Przeciwności
mogą odwieść człowieka od realizacji jego celów, planów i marzeń. Sławna Dorothy Parker
w obliczu koniecznych ograniczeń i cięć nie
zrezygnowała z kariery. Tak samo przedsiębiorcy, którzy na początku swojej działalności
— mimo małych zasobów — musieli zmierzyć się
z gigantami rynku. Niczym Dawid z Goliatem.
I wygrali.
W epoce cyfrowych biznesów szanse Dawida
na zwycięstwo są dużo większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Wystarczą laptopy

Guy Kawasaki wskazuje, że jedynym sprzętem,
które muszą kupować start-upy, są laptopy dla
pracowników. Wszystkie główne komputery firmy znajdują się w chmurze, czyli na serwerach
centów przetwarzania danych — jak Rackspace

Po nowemu. Nawet małe firmy mogą mierzyć wysoko, jeśli mają dość cyfrowej amunicji.
A ta jest coraz tańsza dzięki chmurze — mówi Bogdan Zborowski, dyrektor zarządzający itelligence.

w USA i Beyond, itelligence, Atman w Polsce. Nie
dość tego: mniejsze przedsiębiorstwa mogą się
obyć bez własnego oprogramowania — wystarczy,
że do softu mają dostęp przez internet. Z usługą
tą jest jak z filmami w serwisie Netflix i muzyką
na platformie Spotify — płaci się co miesiąc abonament za korzystanie z przepastnych zasobów
tych dostawców.
Bogdan Zborowski, dyrektor zarządzający itelligence, twierdzi, że nawet większe spółki często rezygnują z tzw. stacjonarnej infrastruktury
— własnych systemów ERP, swoich komputerów,
drukarek i innego sprzętu. Tym bardziej mniejsze podmioty powinny rozważyć model „używać, zamiast kupować”— i zdać się na doświadczonego partnera technologicznego. Pozwoli
to ograniczyć koszty związane z utrzymaniem
środowiska teleinformatycznego i etatami
fachowców.
— Już zakup urządzeń i oprogramowania jest
dla wielu przedsiębiorstw problemem. A co
z kompetencjami technologicznymi? Zatrudnianie
specjalistów IT, ich rozwój, szkolenie — to wszystko pochłania ogromne kwoty. Outsourcing informatyczny, w tym doradztwo, może się okazać
tańszym i lepszym rozwiązaniem — mówi dyrektor Zborowski.

Kto tu jest ważny?

Nie dziwi, że z zewnętrznych centrów danych
korzystają korporacje. Czy również w przypadku
biznesowych maluchów i średniaków jest to zasadne?
— Nie patrzmy tylko na wielkość firmy, ale też
na skalę działania. Kilkuosobowe podmioty, będą-

ce jeszcze na dorobku, przetwarzają nieraz dane
milionów klientów z różnych stron świata. Dla
nich usługi chmurowe to trudna do przecenienia
szansa — zmniejszają bariery wejścia na duże rynki — odpowiada Bogdan Zborowski.
Przykładem takiego rozwiązania jest Cloud
Portal Office, nowa usługa zarządzania przepływem informacji, którą małym i średnim firmom
w Europie Środkowo-Wschodniej oferuje Sharp
Electronics. System zamienia dokumenty papierowe na cyfrowe i automatyzuje przetwarzanie
danych. Tym samym skraca czas, który pracownicy poświęcają rutynowym czynnościom administracyjnym, zwiększa wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Tej klasy narzędzia były
wcześniej tak drogie, że kupowały je głównie duże
i bogate spółki. Ale to się skończyło.
— Najnowsza wersja Cloud Portal Office zmienia
reguły gry. Daje mniejszym przedsiębiorstwom
możliwości, którymi dotychczas cieszyły się koncerny. Demokratyzacja IT staje się faktem — twierdzi Rob Davis, dyrektor zarządzający usługami dla
biznesu w Sharp Europe.
Goliat ma dużą przewagę, ogromną siłę, doświadczenie wyniesione z setek walk. Młody
Dawid nie da rady go pokonać, ale coś ukrywa
w dłoni: technologiczną nowość. To jego proca,
dzięki której zwycięży — wbrew temu, co mówią
tzw. rynkowi eksperci. W Ameryce mały Pinterest
nauczył pokory Faceboka, nierzucający się w oczy
portal sprzedażowy Etsy przechytrzył eBaya,
a Southwest Airlines poradziły sobie z wielkimi
liniami lotniczymi. Czy podobne historie, będące biznesowymi wersjami biblijnej opowieści
o Dawidzie i Goliacie, zdarzą się w Polsce? © Ⓟ
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Ransomware — zagrożenie,
które będzie narastało
Ataki ransomware będą się zdarzać coraz częściej.
Doświadczenia europejskie, w tym polskie, wskazują,
że żaden sektor gospodarki nie jest przed nimi zabezpieczony
MAREK
MEISSNER

R

ansomware jest groźnym, złośliwym oprogramowaniem szyfrującym całkowicie
pliki na dysku. Zależnie od siły algorytmu
użytego w tym celu, pliki mogą być częściowo lub całkowicie nie do odzyskania.
Przestępcy stworzyli wokół tego oprogramowania swoisty przemysł — po całkowitym
zaszyfrowaniu plików ofiara dostaje propozycję
okupu płatnego w elektronicznej walucie — bitcoinach, dane, dotyczące warunków wpłaty i jej
terminu. Przesłanie okupu ma gwarantować wysłanie przez cyberprzestępców klucza prywatnego, który umożliwi odszyfrowanie plików.

W Polsce też atakują

Ostatni znany udany atak ransomware, przeprowadzony na terytorium Polski dotyczy Urzędu
Miasta w Turku. Doszło do niego 21 sierpnia
2017 r. i sparaliżował urząd na niemal tydzień.
Wektor ataku dotychczas pozostaje nieokreślony; najprawdopodobniejszy jest błąd ludzki,
czyli rozpakowanie załącznika do e-maila zawierającego ransomware. Jako pierwsi nieprawidłowości w działaniu systemu urzędu miasta mieli
dostrzec pracownicy Turkowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, podłączeni do miejskiego
systemu zarządzania. Nie działał on poprawnie,
wiele folderów nie było dostępnych, a pliki dokumentów były przedstawiane jako pliki dźwiękowe, co dowodzi, że zmieniono im rozszerzenie.
Wskazuje to na atak ransomware zbliżony do użytego kilka miesięcy temu ransomware o nazwie
WannaCry, gdyż jego rozszerzenie WNCRY jest
często czytane przez Windows jako typ rozszerzenia pliku muzycznego. Urząd miasta został przez
pracowników inkubatora zawiadomiony, ale
urzędnicy miejscy zlekceważyli sprawę, uznając
ją za dowcip (być może dlatego, że był to piątek
i zbliżał się koniec pracy).
Efekty zaczęły być widoczne w poniedziałek.
System stał się niedostępny, zablokowano możliwość obsługi mieszkańców przez internet, wstrzymano nawet wypłaty świadczeń (później udało
się taką możliwość odblokować). Jako oficjalną
przyczynę podano „awarię systemu komputerowego”. Jednak według informacji portali bezpieczeństwa, kierownictwo UM w Turku otrzymało
ofertę zapłaty 13 tys. zł okupu, którego oczywiście
nie zapłacono. Jednak do szyfrowania użyto al-

Gigant w potrzasku. Zainfekowanie systemu największego na świecie przewoźnika kontenerowego
— firmy Maersk, zablokowało większość z jej 76 rozsianych po świecie terminali kontenerowych.
Terminal w porcie w Göteborgu nie działał przez tydzień.

gorytmu AES 256, a więc silnego, co oznacza, iż
szanse na odzyskanie zaszyfrowanych plików są
niewielkie. System został przywrócony z backupu,
jednak jego odbudowa i uruchomienie wszystkich
funkcjonalności zajęło tydzień.
Zainfekowanym systemem zajęli się także
cyberpolicjanci z Komend Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, którzy stwierdzili, że infekcja mogła
zostać spowodowana nieostrożnym otwarciem
załącznika do e-maila, lub ransomware mogło zostać przyniesione na dysku zewnętrznym — prawdopodobnie nośniku USB. Policja i prokuratura
w Turku prowadzą dochodzenie w sprawie ataku.

Powszechne zagrożenie

Warto zauważyć, że tego typu udane ataki na instytucje samorządowe będą się powtarzały, niezależnie od tzw. ataków masywnych, jakie następowały latem 2017 r. Stosunkowo nowe są też ich
wektory. 1 grudnia 2016 r. na YouTube pojawił się
film, który miał obrazować „100–procentowo ścisły i działający” proces odszyfrowania plików po
ataku ransomware. Plik wideo oznaczony był jako
niepubliczny. Przez miesiąc zyskał 1300 odsłon.
Jednak otwarcie tego pliku oznaczało w rzeczywistości otwarcie linku ściągającego automatycznie
ransomware! Na podstawie liczby odsłon portal

Niebezpiecznik.pl wyliczył, iż plik infekował 50
osób dziennie. Prawdopodobne jest, że później
ilość infekcji spadła, ale pojawiły się także nowe
pliki tego samego typu.
Ransomware jest przy tym bardzo niebezpieczne nie tylko dla wszystkich firm, poczynając od
MSP; infekcja tym malware może dotknąć praktycznie wszystkich użytkowników domowych PC,
przy czym w ich przypadku będzie groźniejsza, bo
utracą wszystkie dane na komputerze; szansa ich
odzyskania jest w tym przypadku zerowa.

Sparaliżowane olbrzymy

Bezpośrednią przyczyną powtarzających się ataków ransomware są dwie udane megainfekcje,
właściwie pandemie ransomware, które zadziałały
w skali globalnej. Według analityków bezpieczeństwa z firmy Cisco Talos ataki WannaCry i Petya
A. wraz z malware NotPeyta nie były co prawda
udane finansowo dla sprawców, ale pokazały, jakich wektorów można użyć, aby były one udane
i objęły jak najwięcej firm. W niedługim czasie
na pewno znajdą się naśladowcy, którzy zechcą
zmonetyzować te doświadczenia, lub odezwą
się jeszcze raz twórcy ataku Petya.A. Dotychczas
ciąg dalszy na str. 26
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Ransomware — zagrożenie,
które będzie narastało
ciąg dalszy ze str. 24

ich nie wykryto, nie określono nawet prawdopodobnej narodowości atakujących; przypuszcza
się jedynie, że grupa ma skład międzynarodowy.
Petya to ransomware autorstwa grupy hakerskiej Janus Cybercrime Solutions rozwijane od
2013 r., po raz pierwszy ukazało się na rynku
przestępczym w grudniu 2015 r., zaś pierwszy
atak z jego użyciem nastąpił miesiąc później, już
w 2016 r., obejmując działy HR kilku międzynarodowych koncernów, gdzie malware (czyli złośliwy kod) było częścią folderu.zip zawierającego
rzekome CV.
Użyta w drugim ataku odmiana tego ransomware — Petya.A — szyfrowała pliki z 64 rozszerzeniami. Oznacza to praktycznie wszystkie aplikacje
używane zarówno przez zwykłych użytkowników,
jak i biznes. Złośliwa aplikacja działała skuteczniej
niż WannaCry, szyfrowała Master Boot Record.
Jak stwierdzili analitycy firmy bezpieczeństwa
McAfee, szyfrowaniu podlegał Master File Table
(MFT). Atakujący żądali stałego okupu w wysokości 300 BT (bitcoinów). Adres portfela zawsze
był taki sam; w komunikacie o szyfrowaniu przestępcy domagali się przesłania klucza i adresu
BTC, z którego dokonano wpłaty, na e-mail wowsmith123456@posteo.net. Adres ten później został zablokowany, co znacznie utrudniło grupie
przestępczej zbieranie okupów.
Atak od początku był udany; już w pierwszym
dniu zablokował dwa ministerstwa na Ukrainie,
sekretariat premiera i państwowy koncern energetyczny UkrEnergo. Dwie godziny później atak
objął już Międzynarodowy Port Lotniczy Kijiv
Boryspil, który faktycznie przestał przyjmować
i odprawiać samoloty oraz banki państwowe i prywatne, m.in. Oszadzbank oraz Bank Centralny
Ukrainy. Zaatakowane zostały także kijowskie
metro, firma usług pocztowych Nowa Poszta, największa ukraińska firma lotnicza — Antonow oraz
dystrybutor energii Kievenergo. Ukraina była bez
wątpienia pierwszym celem i rozsadnikiem ataku:
zainfekowane zostały pliki deweloperskie i instalacyjne oraz aktualizacje popularnej aplikacji do
zarządzania dokumentami M.E.doc. Na serwerze
upd.me-doc.com.ua (92.60.184.55) podmieniono
aktualizację na złośliwą wersję, która zaciągała
pliki malware i skanowała porty TCP139 i TCP445.
Szczególne cechy ransomware sprawiły, iż atak
był szybki i trudny do powstrzymania. Wektorem
był nie tylko SMB (Server Message Block, jedna
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Okiem eksperta

Czarny Piotruś
Leszek Tasiemski
wiceprezes Rapid Detection Center
w firmie F-Secure
Petya jest nowszym i skuteczniejszym
odpowiednikiem niedawnego ataku ransomware
o nazwie WannaCry. W odróżnieniu od niego
infekuje również w pełni zaktualizowane
systemy. Atak przebiega w dwóch fazach
— szerzenia infekcji oraz zaszyfrowania
dostępu do danych na komputerze ofiary.
Petya rozprzestrzenia się po sieci lokalnej,
próbując infekować sąsiednie komputery przy
użyciu nazwy użytkownika i hasła wydobytego
z komputera pierwszej ofiary. Po kilkudziesięciu
minutach infekowania innych komputerów
następuje automatyczny restart,
po czym oprogramowanie szyfruje dostęp
do plików i wyświetla ekran z żądaniem okupu.

z podstawowych usług w systemie Windows), jak
we wcześniejszym ransomware WannaCry; atak
był także poprzez e-maile i załącznikami zawierającymi malware. Ransomware działało także
na komputery z Windows 10, zabezpieczone patchem przed WannaCry; działo się tak, bowiem
korzystało z mechanizmów systemowych WMIC
i PSEXEC, co umożliwia atakowanie systemów
zapatchowanych. Malware to potrafiło korzystać
z Active Directory do infekcji, ale nie infekowało
maszyn niepodpiętych do AD, ale fizycznie istniejących w firmowej sieci. Istotne było „okien-
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ko infekcji”, obejmujące okres 30-40 minut od
zainstalowania malware — użytkownik, który się
zorientował, mógł wyłączyć komputer, przygotować system ratunkowy i uruchomić go jako niskopoziomowy.
Poprzez klientów firm ukraińskich atak przeniósł się na Rosję; możliwe też, że istniał tam
osobny wektor ataku, nie tak eksponowany jak
w przypadku Ukrainy. Efektem było zawieszenie
dwóch wrażliwych systemów naftowego koncernu Rosnieft oraz Centralnego Banku Rosji. Ofiarą
ataku był również Sbierbank oraz wielki koncern
przeróbki metali Ewraz. Jak twierdzi agencja
Interfax, atak dotknął także „setki firm usług informatycznych i elektronicznych oraz firm usługowych, handlowych, a nawet stacji benzynowych”.
Polskie ofiary Petya.A są doskonale znane:
zainfekowane zostały systemy firmy Raben,
Kronospan, InterCars, wrocławskiego producenta
słodyczy Mondelez, polskie systemy firmy kurierskiej TNT oraz Saint-Gobain. Istotniejsze i groźniejsze zarazem były efekty infekcji ransomware na
Zachodzie. Według szwajcarskiej rządowej agencji bezpieczeństwa infekcja Petya.A objęła firmy
z Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Indii, Hiszpanii
i Holandii. Zablokowany na ponad tydzień został
cały system informatyczny wielkiej brytyjskiej firmy marketingowo-reklamowej WPP. Co gorsza, na
ponad tydzień zablokowany został też jeden największych portów bałtyckich — trzeci co do wielkości przeładunków, port w Göteborgu. Wektorem
infekcji były tutaj systemy firmy Maersk, będącej
jednym z głównych klientów portu w Göteborgu,
jako największy światowy przewoźnik kontenerowy. Według Vincenta Clerca, wiceprezesa ds. operacyjnych w Moller Maersk, większość z 76 rozsianych po świecie terminali kontenerowych Maersk
została zablokowana. Udało się odblokować większość z nich, jednak terminal w porcie w Göteborgu
nie działał od 29 czerwca przynajmniej do 5 lipca
br. Jak przyznał Joachim Steivik, prezes przedsiębiorstwa żeglugowego Swedebridge, niemożliwe
było uregulowanie płatności, nie udało się też wyładować żadnego kontenera. Maersk, aby uniknąć
większych strat, nakazał wyłączenie wszystkich
komputerów i systemów należących do firmy.
Informatycy mieli odzyskać zaszyfrowane dane
i przerwać proces szyfrowania, jeśli komputer znalazł się w „okienku ataku”. Według nieoficjalnych
informacji, to pierwsze całkowicie się nie udało,
natomiast infekcję w większości przypadków udało
się powstrzymać. © Ⓟ
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