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adanie opisania handlu w sieci
wydaje się wyjątkowo trudne, jeśli
w ogóle możliwe. E-handel stał się
bowiem nieodłącznym elementem
współczesnego e-życia, na które
składa się choćby edukacja w sieci,
e-medycyna i mnóstwo innych dziedzin
z przedrostkiem „e”. W stwierdzeniu, że
nie ma już praktycznie obszaru, w którym
internet nie odgrywałby jakiejś roli, trudno
byłoby się dopatrzeć przesady. Świadczy
o tym m.in. możliwość nabycia w sieci…
rekomendowanego przez Stolicę Apostolską
e-różańca współpracującego z aplikacjami
na Androida i iOS, umożliwiającego
wiernym odmawianie kilku wariantów
popularnej modlitwy.
Mimo pozornej lub rzeczywistej
nieopisywalności e-handlu warto mu się
przyglądać, już choćby ze względu na jego
wpływ na wspomnianą większość dziedzin
życia społecznego i gospodarczego. Dziś nikogo
już nie dziwi, że twory cyfrowe rządzą tworami
fizycznymi. W tych warunkach e-rzeczywistość
determinuje obraz nie tylko tak oczywistych
dziedzin jak sposoby dokonywania płatności
czy logistyka zakupionych dóbr, lecz także
metody ich wytwarzania. I właśnie dlatego

przyglądanie się branży e-commerce
i wyciąganie wniosków z tej obserwacji wydaje
się wręcz konieczne.
I to właśnie stara się robić redakcja „Pulsu
Biznesu” wraz z partnerami, obserwując rynek
e-handlu już od sześciu lat. Ponieważ obok
takich gigantów jak Amazon działa na nim
mnóstwo niewielkich firm, zdecydowaliśmy
się na opracowywanie corocznego rankingu
e–Gazel Biznesu, czyli firm małych i średnich
charakteryzujących się bardzo szybkim
rozwojem. O ile bowiem liczba i sposoby
działania gigantów rynku e-commerce
zwykle nie podlegają dynamicznym
zmianom z roku na rok, o tyle obraz rynku
małych i średnich firm z tej branży zmienia
się jak w kalejdoskopie. I choć to banalne
porównanie, trudno byłoby o bardziej trafne.
Obraz branży przedstawiony w tegorocznym
zestawieniu znacznie różni się od
ubiegłorocznego a ten, który zaprezentujmy
za rok, będzie zapewne odmienny od
dzisiejszego. Dlatego zestawienia e-Gazel
Biznesu nie należy traktować jako przyczynek
do opracowań statystycznych, lecz raczej jako
fotografię branży wykonaną w listopadzie
roku 2019.
Warto jednak raz do roku wykonać tę
fotografię, bo opisywanie e-handlu jest dzisiaj
równoznaczne z opisywaniem gospodarczej
rzeczywistości. A tym właśnie od prawie
ćwierć wieku zajmuje się „Puls Biznesu”. © Ⓟ

Jak powstawał ranking
— e-Gazelą Biznesu mogła zostać każda
firma zajmująca się handlem w internecie,
która w latach 2017-18 odnotowała wzrost
przychodów ze sprzedaży i zysk.
— Sporządzając ranking, firma ARC
zapraszała telefonicznie i 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/.
— Dane finansowe, o których podanie
prosili ankieterzy ARC, to przychody
i zysk firm z lat 2017 i 2018.
— Na liście rankingowej publikujemy
wyłącznie miejsce firm w rankingu.
Przy jego ustalaniu uwzględnia się zarówno
przychody firmy w ostatnim roku, jak
i przyrost przychodów w latach 2017-18.

Komentarz partnera rankingu

Branża e-commerce napędza polską gospodarkę
Przemysław Sypniewski
prezes Poczty Polskiej

Ranking e-Gazele Biznesu to zbiorowa fotografia
przedsiębiorców, którzy prowadzą internetową działalność handlową. Dzięki temu konkursowi możemy
się dowiedzieć, jakie są polskie e-sklepy, w czym się
specjalizują i na co stawiają. Wartością dodaną jest
to, że ranking organizowany jest po raz kolejny, więc
możemy zobaczyć, jak ta branża przekształcała się
w ostatnich latach.
W dzisiejszych czasach, gdy internet jest powszechny, a klienci cenią sobie wygodę i czas, e-commerce
odgrywa coraz istotniejszą rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju. Z raportu UKE jednoznacznie
wynika, że w 2018 r. tempo wzrostu rynku KEP
było trzykrotnie większe niż tempo wzrostu PKB.
Głównym motorem napędzającym rynek KEP jest
e-commerce. Należy się spodziewać, że w 2023 r.
sześć na dziesięć paczek obsługiwanych przez opera-

torów KEP będzie pochodziło z zamówień przez internet. Firmy działające na tym rynku doskonale zdają
sobie z tego sprawę. Analiza Poczty Polskiej dotycząca
rozwoju rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych
i paczkowych w Polsce w latach 2014-23 pokazuje,
że za cztery lata operatorzy obsłużą prawie
850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 r.
Warto zatem przyjrzeć się przedsiębiorstwom, od których w dużej mierze zależy ten wzrost. Z badania przeprowadzonego w ramach rankingu e-Gazele Biznesu
wynika, że zdecydowana większość z nich (97 proc.) to
firmy polskie, ponad połowa (54 proc.) prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia od 2 do 9 osób
(48 proc.). Ponad połowa (55 proc.) sprzedaje w internecie i równolegle w tradycyjnych sklepach stacjonarnych. Wśród polskich e-sklepów najwięcej (30 proc.)
prowadzi sprzedaż artykułów wyposażenia domu. Na
kolejnych miejscach znajdują się sprzedawcy artykułów wyposażenia ogrodu (14 proc.), odzieży i obuwia
oraz artykułów dla dzieci (11 proc.). Niemal co trzeci
wysyła miesięcznie ponad 100 przesyłek. Ponad połowa e-sklepów (53 proc.) wybiera usługi Poczty Polskiej.

Dla Poczty Polskiej świadczenie usług na rzecz
e-commerce to jeden ze strategicznych kierunków
rozwoju. Konsekwentnie od kilku lat poszerzamy
paletę usług, które mają usprawnić obsługę przesyłek.
Już dziś wspólnie z naszymi partnerami stworzyliśmy
największą w Polsce sieć odbioru paczek. Dzięki niej
klienci mają do wyboru 12 tys. punktów, do których
mogą zgłosić się po swoją paczkę. Mogą to zrobić
przy okazji tankowania samochodu na stacjach PKN
Orlen, robienia zakupów w sklepach Żabka czy kupowania prasy w kioskach i salonikach Ruchu. Dane
dotyczące wolumenu, jakie trafiają do sieci Odbiór
w Punkcie, dowodzą, że usługa cieszy się coraz większą popularnością. Dynamika wolumenu przesyłek
utrzymuje się na poziomie ponad 220 proc. w stosunku do ub.r. Dlatego Poczta Polska zdecydowała
nie tylko o powiększeniu sieci, lecz również o dodaniu
do niej 200 automatów paczkowych, które stanęły
zarówno w naszych placówkach, jak i w sklepach
Biedronka. Jestem głęboko przekonany, że podejmowane przez nas działania wpisują się w oczekiwania
naszych klientów.
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Jak zostać e-Gazelą Biznesu,
czyli zyskowny e-commerce w
MAREK
LEKKI

B

lisko 2 mld ludzi na świecie, a 20 mln
w Polsce, kupuje przez internet z roku na
rok w coraz większej liczbie e-sklepów.
W Polsce mamy ich już około 30 tys.,
a te, którym idzie najlepiej, zostały
e-Gazelami w kolejnej edycji rankingu
„Pulsu Biznesu”.
Od lat ranking e-Gazel Biznesu tworzą firmy
sprzedające przez internet, które spełniają
łącznie trzy kryteria: osiągnięcie dodatniej
dynamiki sprzedaży r/r, wykazanie zysku (od
2019 r. firma musi mieć zysk w obu poprzednich latach) oraz obrotów w roku 2018 w przedziale 50 tys. zł — 100 mln zł. Jak zostać jedną
z nich?
Typowa e-Gazela jest firmą zatrudniającą
2-9 osób. Na co dzień przychodzi się jej mierzyć z gigantami z Chin, USA, ale także dużymi
podmiotami z Polski.
Choć działają na dynamicznie rozwijającym
się rynku, polskie e-sklepy mogą wybrać różne
scenariusze rozwoju. Ileż bowiem trzeba, żeby
otworzyć e-sklep? Już za kilkaset złotych można się stać właścicielem domeny i miejsca na
platformie shopperowej. Potem chwila na sprawy formalne związane z rejestracją działalności
i e-handel stoi przed nami otworem. Wówczas
pojawiają się nowe zajęcia, których się powoli
uczymy — zamawianie i wprowadzanie pierwszych produktów do sklepu, obsługa panelu
administracyjnego i systemu płatności, pytania
od klientów, obsługa reklamacji i zwrotów.
Gdyby nie to, że konkurencja sprzedaje
akurat podobne towary i w podobnych cenach,
byłby to wymarzony scenariusz, ale niejednokrotnie w tym punkcie zaczynają się problemy,
które można najczęściej sprowadzić do kwestii
zbyt niskiego wyniku na koniec miesiąca,
który nie jest w stanie pokryć kosztów bezpośrednich sklepu, nie mówiąc o zarobku dla
właściciela.
Jak więc prowadzić swój sklep internetowy,
by zostać e-Gazelą? O czym należy pamiętać?
Jakie pytania zadać sobie na etapie zakładania
swojego sklepu oraz w trakcie jego prowadzenia? Oto 5 kroków do zyskownego e-commerce.

1.Co nowego lub innego od konkurencji jestem
Ukształtowanie wartości
dla klienta

w stanie zaproponować? Dlaczego klienci mają
skorzystać właśnie z mojego e-sklepu? Jest
mało prawdopodobne, że klienci pokochają
kupowanie w kolejnym sklepie internetowym
tylko dlatego, że powstał. Jednak strategia
sprzedaży po cenie niższej niż konkurencja
jako sposób na handel to prosta droga do
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Marek Lekki
dyrektor zarządzający,
członek zarządu ARC Rynek i Opinia

zamknięcia sklepu w krótkim czasie. Brak
ukształtowanej oferty o konkretnej wartości
dla klienta to znak stop dla dalszych działań
związanych ze startem e-sklepu. W przypadku sklepów, które już działają, kształtowanie
wartości odbywa się w procesie badania opinii
klientów na temat produktów, obsługi, strony
WWW, a także przez analizę danych sprzedażowych. Obecnie koszt badań marketingowych
wykonywanych przez wyspecjalizowane agencje znacznie spadł dzięki użyciu technik online
i automatyzacji procesów.

2.W jaki sposób klienci dowiedzą się o moim
Komunikacja wartości
i przyciągnięcie klienta na stronę sklepu

sklepie, w jaki sposób przyciągnę ich na
stronę? Jaka jest grupa docelowa, do której
będę adresować komunikację marketingową?
Czy mam już profil mojego sklepu w mediach
społecznościowych? Czy mam przygotowane
kreacje reklamowe w postaci graficznej, teksty
do Google Ads? Czy mam budżet na działania
płatne, które przyciągną klienta na stronę? Kto
się zajmie moim SEO (optymalizacją strony
pod kątem wyszukiwania w Google) — czy potrafię zrobić to samodzielnie, czy zlecę agencji?
W jakim sposób będę pozyskiwać kontakty od
odwiedzających moją stronę po raz pierwszy
— jeśli będzie to poprzez zapis na newsletter,
co klient otrzyma w zamian za zostawienie
swojego adresu e-mail?

3.Sklep internetowy przyciąga i zatrzymuje
Budowanie
zaufania

klientów m.in. estetyczną formą graficzną oraz
wygodnym interfejsem użytkownika. Warto
więc postawić pytanie, czy będę w stanie,

stosownie do potrzeb, zmieniać elementy
graficzne (banery, toplayery itd.) na stronie
bez używania HTML oraz nadążać za zmianami
w technologii budowy stron. Sklepy postawione na platformie sklepowej są bez porównania
lepszym rozwiązaniem niż strony tworzone
przez freelancera, który może wyjechać
z kraju lub przez małą firmę, która może
przestać świadczyć usługi i zostawić nas bez
możliwości edycji treści na stronie. Inna
zaleta dużych platform sklepowych to ich
nieustanny rozwój, a także możliwość zamówienia dedykowanego wdrożenia dla naszego
sklepu.
Zaufanie budujemy również przez pozostawanie w kontakcie z klientami, którzy przekazali nam swój adres e-mail, ale jeszcze niczego
nie kupili. Żeby móc efektywnie zarządzać
komunikacją do klientów potencjalnych, warto
skorzystać z oprogramowania do marketingu
zautomatyzowanego. Dzięki sprzężeniu strony
sklepu z takim oprogramowaniem mamy pewność, że postępujemy zgodnie z RODO (umożliwiając użytkownikom strony łatwe zapisywanie się i wypisywanie z listy mailingowej), ale
przede wszystkim możemy zacząć korzystać
z licznych funkcji marketing automation zwiększających współczynnik konwersji. Należy do
nich np. lead nurturing, czyli komunikowanie
naszej wartości potencjalnemu klientowi w postaci cyklicznych mailingów przybliżających
szczegóły kategorii produktowej lub zawierających praktyczne wskazówki dla klientów. Jeśli
sprzedajemy odzież, możemy przygotować
cotygodniowy cykl o tym, jak dobierać dodatki, jeśli sprzedajemy kosmetyki — o działaniu
poszczególnych składników na cerę.
Ważne, by nie była to zwykła oferta produktowa, lecz wartościowa treść, która może się
pojawić równolegle na blogu, dzięki czemu
poprawi nasze pozycjonowanie w Google. Inna
pożyteczna funkcja marketing automation to
np. obsługa remarketingu dynamicznego, dzięki któremu produkt, który klient oglądał, ale go
nie kupił, „chodzi” za nim podczas przeglądania stron w sieci. Jeszcze inna funkcjonalność
marketingu zautomatyzowanego to obsługa
tzw. porzuconych koszyków, czyli mailingi
z zachętą np. w postaci dodatkowego rabatu
adresowane do klientów, którzy nie sfinalizowali transakcji.

4.U klientów, u których doszło do pierwszej konPierwsza konwersja
i jej powtarzanie

wersji, zaczynamy obserwować trzy statystyki:
odległość w czasie od ostatniej transakcji, częstotliwość transakcji oraz jej wartość. Platformy
sklepowe lub osobne rozwiązania marketing
automation posiadają funkcję automatycznego
wyodrębniania segmentów klientów na pod-
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5 krokach
stawie macierzy zbudowanej z powyższych
miar. Dzięki temu możemy przygotować i rozesłać inne wiadomości do klientów, którzy
kupują u nas częściej, a inne do tych, którzy
kupili raz i nie kontynuują zakupów.
Wprowadzenie programu lojalnościowego będzie wyjściem naprzeciw tej grupie
klientów, która decyzję o zakupie uzależnia
od dodatkowych korzyści. Zwykle wskaźnik
wymiany punktów lojalnościowych na nagrody utrzymuje się na niskim poziomie, dzięki
czemu program nie stanowi obciążenia dla
sklepu, ale działa lojalizująco.
Cykl życia klienta obejmuje także churn,
czyli odejście — w wielu wypadkach nieuniknione, ale często możliwe do odroczenia
w czasie. Klienci o długiej historii zakupowej
będą z nami jeszcze dłużej, jeśli otrzymają od
sklepu wyjątkowe korzyści, niedostępne dla
innych, np. kartę rabatową lub kod zniżkowy.
Korzystając z marketing automation, można
je dystrybuować w formie np. SMS-ów.
Ich zaletą jest znacznie wyższy poziom
otwarcia wiadomości w porównaniu do
e-maili, które trafiają do folderu z ofertami
w skrzynce pocztowej.

5.Rentowny sklep chce mieć każdy, ale czy
Rentowność

wiem, jakiego konkretnie poziomu rentowności oczekuję? Jak będę go mierzyć? Zwykła
rachunkowość, którą prowadzi w firmie księgowa lub biuro rachunkowe, nie wystarczy,
by odpowiedzieć na to pytanie — ona służy
głównie rozliczeniom z urzędem skarbowym.
Potrzebujemy choćby najprostszej rachunkowości zarządczej. Warto podzielić przychody
ze sprzedaży na takie grupy, na jakie dzieli się
nasza oferta produktowa. Następnie oznaczyć i monitorować poziom marż na grupach
produktowych w skali miesiąca i kwartału.
Ponadto warto sprawdzić, jaki jest poziom
korzystania z kodów rabatowych i zastanowić
się, czy nie warto wyłączyć ich dostępności
dla niskomarżowych towarów. To samo dotyczy grup wydatków — kosztów bezpośrednich
i pośrednich. Rozwój sklepu oznacza pojawianie się usług związanych z hostingiem,
wdrożeniami IT, usługami prawnymi,
badaniami marketingowymi czy innymi
specjalistycznymi usługami dla biznesu.
Należy je pogrupować i monitorować
poziom wydatków w relacji do dynamiki
przychodów.
Prowadzenie rachunkowości zarządczej
umożliwi monitoring performance’u sklepu
i podejmowanie decyzji na podstawie racjonalnych przesłanek. A po uzyskaniu dodatniego wyniku za zakończony rok należy…
zgłosić się do rankingu e-Gazel Biznesu. © Ⓟ

Lp. Nazwa firmy
Województwo
Wzrost
			
przychodów
			
w latach
			
2018/2017 (proc.)
			
obroty 2017 = 100
1.
PHU ABC Bogdan Serafin , Piotr Graca
śląskie
2 345,48
2.
Cos Derm Med
mazowieckie
3 097,48
3.
Lulanko Paweł Wojciechowski
małopolskie
1 952,94
4.
Notebooki.pl
dolnośląskie
447,90
5.
Forum Media Polska
wielkopolskie
267,42
6.
Domator24.com Paweł Nowak
lubuskie
139,68
7.
Ecotrade Group Polska
dolnośląskie
362,00
8.
Savicki
lubuskie
236,37
9.
Betulla Tomasz Petrusiewicz
małopolskie
755,22
10. Grupa MND
warmińsko-mazurskie
109,77
11. Blamar.pl Marcin Błażejak
zachodniopomorskie
435,71
12. Dorado Chłodnie
śląskie
432,59
13. ZPUH Drewnleś Andrzej Leśniak
małopolskie
348,25
14. Souvre Internationale
kujawsko-pomorskie
90,56
15. Mondomi
wielkopolskie
706,64
16. Paweł Ochyński CSG
małopolskie
58,09
17. Agnieszka Kwiecień - Petite Dame
pomorskie
966,67
18. Glosel
podlaskie
52,81
19. Supersound
mazowieckie
121,40
20. Dajar
zachodniopomorskie
68,03
21. Elhurt Plus
małopolskie
87,04
22. APS Marcin Walasek
śląskie
98,16
23. Elmark Automatyka
mazowieckie
42,36
24. Grupa-MG Mikołaj Gockowiak
kujawsko-pomorskie
91,54
25. Meblobranie.pl
mazowieckie
47,38
26. Multiglob
pomorskie
77,31
27. Biuro Handlowo-Projektowe Bartosz Sikora
lubuskie
116,96
28. Biurfan Wojciech Kunicki
podlaskie
144,11
29. Technica Group
śląskie
74,14
30. Firma Marko II Krzysztof Wadas Marcin Wadas
małopolskie
100,00
31. Zdrowie z Natury Eryka Kasztelan
małopolskie
537,65
32. Anronet Agencja Reklamowa
małopolskie
266,67
33. IMM Cleaning
mazowieckie
74,80
34. Netland Computers
wielkopolskie
46,67
35. Karolina Skowron Sklep Internetowy Carolinka.pl
śląskie
204,73
36. Axpol Trading
wielkopolskie
33,73
37. Akarit Grzegorz Gołda
małopolskie
233,33
38. Paulina Łukjaniuk
podlaskie
95,44
39. PHU Strefa998 Kamil Halarewicz
dolnośląskie
64,44
40. Ostrowski Handel Internetowy
mazowieckie
38,48
41. Paweł Owczarzak Eupol
wielkopolskie
81,43
42. Ziko Apteka
małopolskie
64,55
43. Mirapol Next
małopolskie
38,48
44. Primagran
pomorskie
42,36
45. Mawen Renata Zawadzka
mazowieckie
104,30
46. KJL Poland Krzysztof Romaniuk
mazowieckie
48,73
47. iComp.pl Ł. Juszczyk i J. Padula
dolnośląskie
55,33
48. Europejskie Centrum Remarketingu
dolnośląskie
48,81
49. Agraf-Kieszkowski Rafał
mazowieckie
22,84
50. Sollux Lighting Ajchsztet Muzolf
wielkopolskie
49,64
51. Arpapol
dolnośląskie
271,43
52. Max-Dywanik Grzegorz Wojciechowski
wielkopolskie
52,16
53. N.Trade Piotr i Lech Niteccy
mazowieckie
29,50
54. LDK
świętokrzyskie
203,91
55. A Vista Maria Konecka
wielkopolskie
146,05
56. Ofix Lewandowski
wielkopolskie
22,12
57. Drukarnia Piga.pl
śląskie
46,21
58. Axis Marcin Żak
mazowieckie
68,54
59. Emibig Emilia Kawa i Szymon Ledwoń
śląskie
123,36
60. Profian-Trade Andrzej Matuła
kujawsko-pomorskie
57,00
61. Cetel Serwis
wielkopolskie
76,03
62. Rockworld Łukasz Pawlik
opolskie
69,99
63. HSI
opolskie
52,32

Przychód
brutto
w złotych
2018
25 300 069
9 567 829
1 396 000
15 841 918
41 779 843
80 068 509
5 669 581
12 263 667
749 253
45 870 843
1 950 000
1 645 000
2 044 000
37 674 208
330 256
65 271 562
128 000
71 036 530
11 070 009
37 270 656
20 049 652
15 023 278
79 874 095
12 989 426
46 517 359
15 740 446
5 386 063
3 080 024
11 828 302
6 000 000
127 529
550 000
8 868 389
22 000 000
842 670
44 050 000
600 000
4 264 519
9 476 010
26 776 500
4 926 373
8 140 190
24 835 135
19 358 591
2 564 000
12 662 706
9 284 456
11 914 977
63 148 781
11 212 595
260 000
8 951 411
31 240 000
434 312
894 101
55 849 632
10 732 969
4 467 909
1 207 372
6 500 000
3 388 642
4 044 025
7 604 016
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1. MIEJSCE W KRAJU — PHU ABC BOGDAN SERAFIN, PIOTR GRACA (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)

Lojalność klienta wartością b
Początki zwycięzcy tegorocznego rankingu e-Gazel Biznesu były pionierskie.
W 1991 r. dwóch wspólników utworzyło spółkę cywilną,
a jej flotę transportową stanowiły dwa fiaty 126p

I

nspiracją do zajęcia się handlem narzędziami były dla właścicieli PHU ABC wcześniejsze
prace wakacyjne w okresie studiów. Pierwsze
pieniądze zarabiali za granicą w branży budowlano — remontowej. To tam pracowali na
co dzień popularnymi w Europie markami
elektronarzędzi i narzędzi ręcznych Postanowili
więc zająć się ich importem i dystrybucją na rynku krajowym.
W latach 90. ubiegłego wieku rynek narzędzi,
tak jak wiele innych branż, był bardzo nienasycony, a jednocześnie uznani producenci globalnych
marek byli zainteresowani budowaniem sieci dystrybucji swoich produktów w Polsce. Taka sytuacja pozwoliła firmie z Bielska-Białej w dynamiczny sposób zwiększać portfolio dystrybuowanych
marek narzędzi oraz zasięg sprzedaży.
Obecnie firma zatrudnia 20 pracowników,
z tego bezpośrednio w dziale sprzedaży internetowej zaangażowane są cztery osoby plus pracownicy magazynu odpowiedzialni za pakowanie i czynności spedycyjne związane z wysyłką towaru.
Priorytetem zawsze jest klient. Dlatego też firma stale doskonali procedury, prowadzi szkolenia
dla pracowników, aby w całym procesie sprzedaży zachowywać wysokie standardy obsługi.
— Mamy świadomość, że na współczesnym wymagającym i pełnym konkurencyjnych firm rynku
lojalność i przywiązanie klienta wobec marki czy
dystrybutora jest wartością bezcenną — podkreśla
Piotr Graca, współwłaściciel firmy.
Jako jej główne atuty wskazuje elastyczność
i ciągłe dostosowywanie przedsiębiorstwa

Liczy się skuteczność. Piotr Graca i Bodan Serafin, współwłaściciele firmy PHU ABC, która zwyciężyła
w tegorocznym wydaniu rankingu e-Gazele Biznesu, stawiają na rozwój sprzedaży w wielu kanałach
— zarówno w tradycyjnym salonie, jak i w e-commerce.

do stale zmieniającego się otoczenia biznesowego.
— W okresie istnienia firmy, czyli w ciągu
ostatnich dwudziestu kilku lat, nastąpił ogromny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Wystarczy przypomnieć, iż
w początkach działania firmy szczytem technologii łączności był faks, obecnie stoimy u progu
łączności internetowej 5G — zwraca uwagę Piotr
Graca.

Dlatego firma stawia na zrównoważony rozwój
sprzedaży w wielu kanałach — tych tradycyjnych,
od których zaczynała, czyli salonu sprzedaży detalicznej, sprzedaży hurtowej dla innych firm
handlowych czy też obsługi przedsiębiorstw poprzez przedstawicieli handlowych, aż po kanał
e-commerce.
— Wszyscy obserwujemy permanentny i dynamiczny wzrost rynku e-commerce na świecie.
Również w naszym przedsiębiorstwie od kilku lat

wygodę klientów (95 proc.), chęć spełnienia ich
oczekiwań (75 proc.), bezpieczeństwo transakcji
(44 proc.) czy krótki czas oczekiwania na pieniądze
(21 proc.). Według danych NBP w ciągu dwóch lat
liczba transakcji dokonanych kartami w internecie
wzrosła o 107 proc., a ich wartość o 74 proc.,
osiągając 3,3 mld zł w II kw. 2019 r.
Coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów
online także na urządzeniach mobilnych, w których
karty można wygodnie zapisywać w tzw. portfelach
mobilnych dzięki technologii tokenizacji. Tę formę
płatności udostępnia już 75 proc. firm z rankingu
e-Gazel Biznesu.

zbieranie punktów wymienianych na niecodzienne
nagrody, a już wkrótce — rozłożenie płatności
na raty.
Pierwsza możliwość jest już dostępna dzięki nowej
odsłonie programu Mastercard Bezcenne Chwile.
Nagradzane są wszystkie transakcje zarejestrowaną
w nim kartą, a gromadzone punkty przybliżają do
realizacji życiowych pasji konsumenta.
W przyszłym roku natomiast Mastercard udostępni
usługę „Rozłóż na raty”. Dzięki niej na etapie płatności konsument będzie mógł podzielić kwotę zakupów
na 3, 6 lub 12 równych rat przy minimalnym wysiłku
po stronie sprzedawcy, potrzebnym do wdrożenia
i obsługi tej nowej opcji, a pomagającej powiększyć
wartość zakupowego koszyka.

Komentarz partnera rankingu

Krok przed innymi
Bartosz Ciołkowski
dyrektor generalny
na Polskę, Czechy i Słowację
w Mastercard Europe
W tegorocznym rankingu e-Gazel Biznesu po raz
kolejny zostały nagrodzone firmy, które najlepiej
umieją odpowiadać na potrzeby cyfrowych konsumentów i dopasowywać do nich swoją ofertę,
także w kontekście udostępnianych form płatności.
Liderzy, aby utrzymać swój status, muszą jednak
nieustannie obserwować rynek i zmieniające
się trendy.
Jednym z nich jest rosnąca popularność płatności kartami płatniczymi w internecie. Jak wynika
z badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego
wśród e-Gazel w październiku 2019 r., jest to już
druga pod względem popularności forma płatności,
obok przelewu, oferowana przez sprzedawców (92
proc.). Umożliwiają ją oni głównie ze względu na
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Wachlarz korzyści
Popularność kart płatniczych rośnie równolegle
do coraz szerszej palety korzyści, jakie oferują.
Oprócz znanej już od dawna usługi chargeback
czy możliwości kupowania w zagranicznych sklepach online, klienci otrzymują nowe opcje, takie jak

Łączyć wygodę z bezpieczeństwem
Docelowo cyfrowe udogodnienia mają sprawić, aby
płatność była niemal niewidoczna i realizowała się
w tle. Polacy cenią zakupy online za wygodę. Sam

ezcenną

pracujemy nad stałym rozwojem tego kanału
sprzedaży i komunikacji z klientami. Uważamy,
że to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju firmy. Odpowiednie wykorzystanie technologii informatycznych opartych na łączności
internetowej daje ogromne możliwości rozwoju
oraz świetnie uzupełnia i wspiera dotychczasowe relacje handlowe z klientami — akcentuje
Piotr Graca.
Firma wraz ze swoimi dostawcami organizuje konkurs, w którym nagrodą jest wyjazd na
24 godzinny wyścig samochodowy w Dubaju
w styczniu przyszłego roku. Startuje w nim
Gosia Rdest — kierowczyni wyścigowa, którą
wspiera spółka. To niezwykle atrakcyjny bonus
dla klientów. Są też coroczne spotkania w formie
pikników z klientami i dostawcami.
Działanie na duża skalę wymusza stosowanie
nowoczesnych rozwiązań. Zmorą wielu sklepów
internetowych są nieuczciwi klienci, którzy np.
składają reklamacje, że jakiegoś produktu nie
było w dostarczonej przesyłce. Piotr Graca
mówi, że jego firma nie ma z tym większego
problemu, ponieważ pakowanie wysyłek odbywa się pod okiem kamer, więc łatwo sprawdzić
co do nich trafia.
— Kiedy informujemy o tym składającego
reklamację, ten najczęściej więcej się nie odzywa. W naszym przypadku to niewielki procent.
Chociaż kilka lat temu klient prosił nas o przyśpieszoną wysyłkę, przysyłając nam dokument
wpłaty. Okazało się, że był sfałszowany. Pieniądze
nie wpłynęły. Część dostarczonych mu narzędzi
znaleźliśmy w komisie, do którego je wstawił,
a sprawa pozostałych skończyła się w sądzie.
Co może być zagrożeniem dla rozwoju e-commerce w Polsce? Według Piotra Gracy może być
nim wejście bardzo dużych światowych graczy,
posiadających o wiele większe zasoby finansowe
niż polskie firmy. [BAW] © Ⓟ

etap płatności jest już jednak koniecznością, przez
którą chcą przejść jak najszybciej.
Aby pogodzić wygodę z bezpieczeństwem autoryzacji płatności, internetowym sprzedawcom
z pomocą przychodzi biometria. Co istotne, jest
ona zgodna z przepisami dotyczącymi silnego
uwierzytelnienia płatności, które weszły w życie
w połowie września. Z naszego badania wynika, że
już niemal połowa konsumentów (47 proc.) chciałaby potwierdzać transakcje w sposób biometryczny, a odcisk palca postrzegają jako bezpieczniejszą
metodę autoryzacji niż jednorazowe kody SMS.
Kto będzie lepiej wykorzystywał takie i inne nowe
biznesowe możliwości, ten dłużej będzie krok
przed innymi na wymagającym i ciągle
ewoluującym rynku e-commerce.
Stawiając na rozwój naszych usług, wsłuchujemy się w opinie naszych partnerów.
Dlatego przywiązujemy dużą wagę do rankingu
e-Gazele Biznesu.

Ranking e-Gazele Biznesu 2019
Lp. Nazwa firmy
Województwo
Wzrost
			
przychodów
			
w latach
			
2018/2017 (proc.)
			
obroty 2017 = 100
64. Epicenter
podlaskie
77,52
65. BS Trading Group Tomasz Nowak
małopolskie
44,54
66. Phenomena Light Rafał Bleichert
śląskie
109,14
67. Betmar Paweł Leja
dolnośląskie
53,73
68. Botland B. Derkacz
wielkopolskie
33,81
69. PJB FHU Paweł Buchaniec
małopolskie
41,18
70. Pro-Fit
dolnośląskie
81,35
71. Domino Polska
dolnośląskie
46,95
72. Przeds. Wielobr. Multimax Damian Chwiejczak
lubelskie
30,99
73. Ship Center Poland
śląskie
54,73
74. Bolf
lubuskie
22,01
75. PPHU Mattra Polska Mariusz Podolski
kujawsko-pomorskie
67,96
76. Kik
podlaskie
38,38
77. Emotivo
lubelskie
35,74
78. Masteredukacja.pl Łukasz Okoń
wielkopolskie
42,14
79. Kartony24
podkarpackie
42,58
80. Skalnik
dolnośląskie
29,06
81. ISO
mazowieckie
75,47
82. Allnet
śląskie
30,90
83. TWA Retail
małopolskie
59,93
84. Vanking Celkar Group
małopolskie
21,42
85. Szymart Szymon Babiarz
podkarpackie
61,51
86. DrTusz
podlaskie
37,72
87. Active Company
mazowieckie
66,67
88. Room99 Ewa Sądel
dolnośląskie
64,32
89. Technika Grzewcza i Sanitarna Fox Lisowski Radosław świętokrzyskie
43,32
90. Progres N. Sztandera, W. Izbicki
małopolskie
54,64
91. Pestar
pomorskie
31,70
92. Styrnet.pl Damian Mangold
mazowieckie
41,57
93. PPHU Lampex Import-Eksport Andrzej Zawisła
wielkopolskie
89,04
94. Digicom Marcin Pietrzak
łódzkie
34,62
95. Likma Kamil Niesyczyński
wielkopolskie
61,37
96. Internetowe Centrum Dystrybucji
pomorskie
28,73
97. Debiut Plus
łódzkie
109,70
98. PHU Jestrab
zachodniopomorskie
60,74
99. Nasza Pracownia Adam Kowal
podkarpackie
86,01
100. LWP Logistics Logistyczne Wsparcie Przedsiębiorstw śląskie
50,24
101. Hurtownia Opakowań Anna Gumowska
mazowieckie
72,80
102. PHU Perfekt Mirosław Dąbrowski
mazowieckie
36,40
103. Traveliada.pl Adrianna Rudaniecka
dolnośląskie
27,66
104. E-Posciele
mazowieckie
168,67
105. Sendpol Piotr Sendecki
lubelskie
47,43
106. HMC Internet Solutions Marcin Hankiewicz
wielkopolskie
47,51
107. Piotr Miedziński
wielkopolskie
151,14
108. Tech-System Piotr Barczyk
małopolskie
50,03
109. Świat Kwiatów Marcin Sikora
mazowieckie
34,52
110. Wamar-Sosenka
wielkopolskie
21,43
111. Pneumat System
dolnośląskie
32,18
112. Evolution Brand
śląskie
28,32
113. Agnieszka Mikulska
mazowieckie
73,27
114. 3XK Krzysztof Kozłowski
mazowieckie
29,47
115. Aplimedica P. Bajer, W. Harasymowicz
małopolskie
55,42
116. Wojas
małopolskie
17,50
117. PW Rekord Józef Szwajkowski
wielkopolskie
92,28
118. Newstyling Mateusz Wojciechowski
wielkopolskie
42,44
119. Tabak Grupa
wielkopolskie
12,82
120. Ardoris Polska
śląskie
21,24
121. MRC Michał Piętowski
śląskie
30,30
122. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra
podkarpackie
35,91
123. Luksusowysen.pl Rafał Birkholz
pomorskie
73,98
124. FHU Łukasz Wilga
mazowieckie
43,41
125. Trade-In
wielkopolskie
43,33
126. Raf-Tech Rafał Hoffmann
pomorskie
74,10

Przychód
brutto
w złotych
2018
3 176 489
10 757 767
1 436 590
6 835 029
18 600 000
12 000 000
2 671 465
8 809 500
21 706 433
6 200 000
45 578 376
3 628 224
12 107 793
13 875 144
9 626 908
9 410 000
21 429 647
2 536 624
17 362 706
3 849 108
36 034 045
3 374 361
9 893 480
2 500 000
2 659 925
6 248 121
3 724 218
12 277 374
6 341 933
1 131 728
8 536 431
2 387 154
12 286 312
627 112
2 297 940
1 040 200
3 359 432
1 474 000
6 573 628
12 000 000
223 000
3 544 513
3 406 749
241 246
2 722 779
6 129 933
17 000 000
6 885 099
8 652 907
1 038 456
7 532 998
1 864 500
23 500 000
598 000
3 208 479
44 000 000
14 324 741
6 495 638
4 408 410
825 758
2 589 910
2 580 000
726 000
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2. MIEJSCE W KRAJU — COS DERM MED (LIDER MAZOWIECKI)

Skok na głęboką wodę
Atrakcyjne ceny, szeroki asortyment oraz dużo
zagranicznych produktów w wyłącznej dystrybucji
na Polskę umożliwiły szybki rozwój firmy

P

omysłodawca i twórca spółki Cos Derm Med,
właściciel www.estetycznahurtownia.pl,
Rafał Afanasjef związany jest z branżą medycyny estetycznej od kilku lat. Zaczęło się
od kliniki medycyny estetycznej La Beaute
Clinique na warszawskim Powiślu. Później
przyszedł czas na rozwój i stworzenie hurtowni
medycyny estetycznej online.
Cos Derm Med jest również właścicielem kilku
marek, m.in. Be Keto, Dives, La Beaute Clinique.
Szybki rozwój ułatwił przyjęty model biznesowy. Dzięki rozmachowi działalności i dużym
zamówieniom firma uzyskuje u dostawców atrakcyjniejsze ceny niż firmy konkurencyjne. To pozwala jej przygotować lepszą ofertę.
— Istotnym czynnikiem była duża konkurencyjność cenowa i pionierstwo w stosowaniu najnow-

Cenne doświadczenie. Rafał Afanasjef, pomysłodawca
i twórca spółki Cos Derm Med, związany jest z branżą
medycyny estetycznej od kilku lat.

szych narzędzi marketingowych, których wcześniej żadna firma nie używała na taką skalę — podkreśla Jan K. Górczyński, dyrektor operacyjny Cos
Derm Med.
Klienci firmy to w dużej mierze lekarze, kosmetolodzy mający odpowiednie kwalifikacje z zakresu medycyny estetycznej. Zresztą wiele produktów hurtowni estetycznej adresowanych jest do
profesjonalistów.
Firma organizuje też specjalistyczne szkolenia
np. z zakresu mezoterapii igłowej, stosowania
toksyny botulinowej popularnie nazywanej botoksem czy zabiegów wolumetrii twarzy z zastosowaniem kwasu hialuronowego.
Spółka stale inwestuje w rozwój i podbija kolejne rynki.
— Docelowo chcemy być obecni z tym modelem biznesowym w innych dużych krajach europejskich. Ponadto nasza firma jest udziałowcem
i inwestorem nowego przedsięwzięcia rynkowego
związanego z dietą ketogeniczną — mówi Jan K.
Górczyński.
Firma będzie oferowała m.in. batony z najniższą zawartością węglowodanów, czekolady, suplementy diety, oleje.
Dla Cos Derm Med pracuje obecnie 14 osób.
Zdaniem jej dyrektora najważniejszym czynnikiem decydującym o jej rynkowym powodzeniu
jest innowacyjność. [BAW] © Ⓟ

3. MIEJSCE W KRAJU — LULANKO PAWEŁ WOJCIECHOWSKI (WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE)

Wszystko
przez
ciekawość

W ostatnich pięciu latach
szumy firmy Lulanko
z Olkusza obejrzały
naYouTubie miliony osób

A

lbert Einstein mawiał: „Nie mam żadnych
talentów prócz namiętnej ciekawości”.
— Bardzo dobrze go rozumiem, bo
wszystkie moje pomysły na biznes wzięły
się z ciekawości. Nie inaczej było w przypadku firmy Lulanko. Ziarnko ciekawości
zasiał we mnie Sylwester Wardęga w 2014 r., kiedy media się rozpisywały, ile zarobił jego flagowy
film. Wtedy zacząłem się zastanawiać, jaki potencjał drzemie w YouTubie, czy naprawdę można
zarabiać na swoich filmach duże pieniądze. Kusiło
mnie, by to sprawdzić i przekonać się samemu
— wspomina Paweł Wojciechowski, właściciel
firmy.
Okazja ku temu nadarzyła się już dwa miesiące
później. Jego znajomy, świeżo upieczony ojciec,
8 E-GAZELE BIZNESU 2019

powiedział, że usypia swoje dziecko szumem
suszarki. I to działa.
Paweł Wojciechowski pomyślał, że to świetny
temat do przeniesienia na YouTube. I tak powstał
kanał Lulanko — jeden z największych zbiorów usypiających szumów, kołysanek i muzyki do poduszki
dla bobasów. Kanał dzięki milionowym zasięgom
stał się fundamentem całego biznesu e-commerce,
jaki przedsiębiorca prowadzi pod marką Lulanko.
— Przez ostatnie pięć lat nasze szumy obejrzało
150 milionów osób. Każdego dnia te filmy usypiają
155 tys. dzieci z całego świata, a miesięcznie przybywa ponad 10 tys. subskrypcji kanału. Mając tak
szeroki i pozytywny odbiór wśród rodziców, sensownym i naturalnym krokiem było wprowadzenie
do oferty naszych jajek usypiajek — twierdzi Paweł
Wojciechowski.
Urządzenie kładzie się na szafce przy łóżeczku
i załącza wybrany szum, a w łóżeczku dziecka nie
ma żadnych rozpraszaczy ani maskotek.
Aż do 2018 r. Paweł Wojciechowski sam prowadził firmę, zlecając wszystkie prace na zewnątrz.
— Był z tym jednak pewien problem, bo biznes
potrzebuje ludzi, którzy utożsamiają się z firmą,
myślą strategicznie i długofalowo. Przy outsorcingu zostajesz z tym sam, a ja miałem już za dużo
pracy przy innych moich firmach i nie starczało
mi czasu na Lulanko. Po niemal rocznych poszukiwaniach znalazłem Monikę Sowę i już po kilku
miesiącach wspólnej pracy nasze przychody poszybowały z kilkudziesięciu tysięcy do 1,8 miliona
złotych. W tym roku dołączyła do nas Paulina Sak
i myślę, że z tak mocnym zespołem możemy przekroczyć 3 miliony złotych przychodów — ocenia
Paweł Wojciechowski.
Aż trzech na czterech rodziców uznaje szumy
firmy Lulanko za wartościowe, lajkuje je i korzysta
z nich regularnie.

— Na YouTubie widać to jak na dłoni, bo mamy
dostęp do szczegółowych statystyk. Zawsze bardzo
mocno się wspieramy radami zaprzyjaźnionych
lekarzy pediatrii, położnych i pielęgniarek, ale
obecnie największą wartością są dla nas wskazówki
fanów, klientów i subskrybentów. Zostawiają nam
je w komentarzach, prywatnych wiadomościach
i w analityce ruchu. Dlatego może to zabrzmi banalnie, ale najważniejsze jest dla nas zadowolenie
klientów — przyznaje Paweł Wojciechowski.
Przypomina, że zasypianie to umiejętność, więc
trzeba jej dziecko nauczyć. Dlatego na Lulankowym
blogu stawiają też na edukację rodziców. Uczą, jak
podchodzić do dziecka, jak z nim rozmawiać i jak
rozumieć jego potrzeby. [BAW] © Ⓟ

Nie tylko dla dzieci. Tworzymy też inne kanały
na YouTubie. Pracujemy m.in. nad Piesio TV
z autorskimi piosenkami i teledyskami dla dzieci
oraz Golden Sunset Relaxing Meditation Music
z muzyką relaksacyjną dla zestresowanych rodziców
— wymienia Paweł Wojciechowski, właściciel firmy
Lulanko. Na zdjęciu z pracownicami: Moniką Sową
(z prawej) i Pauliną Sak.

LIDER DOLNOŚLĄSKI
— NOTEBOOKI.PL
(4. MIEJSCE W KRAJU)

Rozwój na
rynku B2B

Biznes powinien być
korzystny dla obu stron
deklarują właściciele
marki Notebooki.pl

Kompleksowo. Dajemy naszym klientom wartość
dodaną w postaci analizy ich potrzeb, doradztwa,
przygotowania sprzętu pod indywidualne potrzeby
— podkreśla Sylwester Karczmarczyk.

F

irma notebooki.pl była znana na rynku już
w 2004 r., jednak drugie życie dali jej obecni
właściciele — Sylwester Karczmarczyk i Artur
Makowski — którzy przejęli markę w 2014 r.
Rynek wchodził w fazę stabilizacji, konkurenci już zdążyli okrzepnąć na konsumenckim rynku IT. Dlatego nowi właściciele postanowili
zrestrukturyzować podupadającą spółkę i skoncentrować się na rynku B2B.
Artur Makowski pytany o ważne dla firmy wydarzenia, wymienia uruchomienie nowej odsłony
sklepu internetowego w 2016 r. oraz rozbudowę
działu handlowego w latach 2017-18 i — w zakresie
kwalifikacji — jest procesem ciągłym. W 2017 r.
firma uruchomiła także portal internetowy o nowoczesnych technologiach (www.techsetter.pl).
Dzisiejszy rynek IT, a w szczególności sprzętu
komputerowego, to ogromna oferta. Dla przeciętnego użytkownika dokonanie właściwego wyboru
staje się problematyczne.
— Służymy wiedzą i doświadczeniem, analizujemy potrzeby i doradzamy, by klient miał
poczucie, że dobrze zainwestował pieniądze.
Przygotowujemy sprzęt pod konkretne wymagania, aby klient po rozpakowaniu laptopa mógł go
po prostu włączyć i rozpocząć pracę — podkreśla
Sylwester Karczmarczyk.
Firma koncentruje się na sprzedaży sprzętu
klasy biznes i to w najbliższej przyszłości nie ulegnie zmianie, ale interesuje ją także dynamiczny,
lecz trudny rynek gamingowy. To może być jedna
z możliwych ścieżek rozwoju.
Zespół spółki liczy obecnie 16 osób. [BAW] © Ⓟ

Ranking e-Gazele Biznesu 2019
Lp. Nazwa firmy
Województwo
Wzrost
			
przychodów
			
w latach
			
2018/2017 (proc.)
			
obroty 2017 = 100
127. Mówisz i Masz Paweł Orzyłowski
mazowieckie
17,38
128. Pol-Poż Kołton
mazowieckie
34,58
129. Tooles Krzysztof Waszkiewicz
podlaskie
13,69
130. Mennica Skarbowa
mazowieckie
10,54
131. Produkty Orientalne M. Pawełek A. Horoszczak
opolskie
39,73
132. Made By Mateusz Perzyna
podlaskie
32,35
133. Esystem Władysław Salewski
warmińsko-mazurskie
37,37
134. Play & Win Rafał Cechini
małopolskie
75,81
135. Cookandlove.pl Anna Werelich
dolnośląskie
49,24
136. 3Sell
lubelskie
37,83
137. FH Stop Małgorzata i Marek Szpunar
podkarpackie
52,35
138. Gentle-Man Wojciech Giefert
podkarpackie
35,48
139. Vidicom
mazowieckie
32,81
140. Mouton Interactive
mazowieckie
28,57
141. Daga33 Daniel Gawiński
mazowieckie
28,57
142. Esus IT Aleksandra Drobińska
zachodniopomorskie
27,13
143. Ferax
łódzkie
28,85
144. Janusz Musioł PPHU Marko
śląskie
11,60
145. Dingo
kujawsko-pomorskie
65,06
146. Market Chemko
mazowieckie
102,02
147. Web Fashion Paweł Tomkiewicz
kujawsko-pomorskie
38,70
148. JK Handel-Usługi Janoś Karol
wielkopolskie
27,55
149. HS-Trade
wielkopolskie
16,54
150. Bino Computers
małopolskie
14,29
151. Animondo Anna Jaworska
mazowieckie
54,56
152. Rad-Wik Radosław Krupiński
mazowieckie
22,00
153. Natalie Palacz True Rider
zachodniopomorskie
86,62
154. OL-MAR Olga Mielczarek
wielkopolskie
33,70
155. B2B-Europe.pl
wielkopolskie
20,95
156. Rolmarket
mazowieckie
10,89
157. Kerpro Ewa i Marcin Bieleccy
mazowieckie
25,59
158. Projekt Multimedia
dolnośląskie
62,22
159. Lemapol J. A. Jeziorscy
śląskie
46,81
160. VBH Poska
mazowieckie
21,74
161. Strefakierowcy.pl Tomasz Wincenciak
małopolskie
13,90
162. Nefere Marta Krzyżanowska-Kurzac
śląskie
17,99
163. Netkominki Milena Tarka
mazowieckie
26,60
164. PHUP Domdeor Karol Sekuła
świętokrzyskie
35,59
165. Peter Brands
śląskie
43,66
166. Ventox Paweł Pietrewicz
śląskie
70,68
167. Kazaro Wołoszyn
śląskie
25,70
168. SO Colors Anna Zaprzelska
kujawsko-pomorskie
42,69
169. Wiwar II Dariusz Warylewski
kujawsko-pomorskie
25,32
170. Artim
opolskie
16,86
171. Nexus Jarosław Gaładyk
mazowieckie
25,62
172. Zakład Obróbki Skrawaniem Darmet
podlaskie
18,04
173. ABM Multimedia Agnieszka Majchrzak
łódzkie
13,13
174. GP Toner Grzegorz Poźniak
opolskie
35,98
175. CDS Jan Sawa
dolnośląskie
40,84
176. GRKarton Szymon Rząsa
podkarpackie
40,50
177. PPUH Elektryk Grzegorz Kłysiński
śląskie
23,11
178. 71Media.pl
dolnośląskie
17,19
179. Artemodo Paweł Morawski
lubelskie
17,45
180. Metalmedia Jakub Siwiec
małopolskie
29,94
181. E-Lakiernik Mariusz Cyankiewicz
śląskie
24,06
182. Lancerto
podkarpackie
19,96
183. Mecom Gordiana Woźniak
mazowieckie
28,31
184. Posejdon Łukasz Walo
lubelskie
24,69
185. Ledin
mazowieckie
12,70
186. Bilardkaz Kazimierz Mielczarek
śląskie
61,06
187. ZPH Doktorvolt Zbigniew Maleska
opolskie
25,55
188. ECI Trade
mazowieckie
16,13
189. Melagu.pl Tomasz Sierocki
śląskie
18,98

Przychód
brutto
w złotych
2018
16 986 446
3 634 248
27 164 456
48 297 404
2 529 429
3 939 509
2 747 301
573 050
1 422 612
2 531 013
1 227 863
2 860 648
3 376 000
4 500 000
4 500 000
4 932 149
4 309 905
29 174 436
633 438
228 277
1 907 867
3 800 000
11 665 042
16 000 000
827 461
6 100 000
281 493
2 213 845
6 238 276
25 326 021
3 821 456
538 204
956 540
5 077 486
13 498 922
7 571 862
3 189 000
1 600 000
984 547
334 483
3 002 818
945 377
2 876 682
6 450 471
2 542 036
5 390 744
10 524 057
1 106 238
800 000
808 600
2 770 000
4 890 344
4 407 285
1 294 236
2 073 000
2 764 037
1 276 300
1 657 883
6 996 725
217 269
1 348 981
3 600 000
2 257 634

ciąg dalszy na str. 11
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LIDER WIELKOPOLSKI — FORUM MEDIA POLSKA (5. MIEJSCE W KRAJU)

Wiedza na usługach rynku
W czasach internetu
i online rozwijają firmę
o charakterze
wydawniczym.
I świetnie sobie radzą

F

orum Media Polska działa na rynku od 1998 r.
i należy do międzynarodowego holdingu
Forum Media Group z siedzibą w Niemczech.
— Hasło przyświecające nam od początku to „Wiedza na usługach rynku”. Polega
to na dostarczaniu klientom informacji
potrzebnych do podejmowania dobrych decyzji
w sprawach biznesowych i prywatnych — mówi
Magdalena Balanicka, prezes Forum Media
Polska.
Firma zaczynała od kilku publikacji.
Zatrudniała wtedy prawie 30 pracowników, dziś
pracuje w niej około 300 osób. Motorem napędowym jej rozwoju są ludzie, zaangażowani pracownicy, którzy w wykazują się kreatywnością. Mają
możliwość rozwoju i uczestnictwa w ekscytujących wyzwaniach.

Do tego dążymy. Naszym celem jest bycie
liderem, podmiotem odpowiedzialnym za rozwój
specjalistów konkretnym obszarze i jednoczesne
rozwijanie firmy o charakterze wydawniczym
w dobie internetu — mówi Magdalena Balanicka,
prezes Forum Media Polska.

Wydawnictwo od 20 lat dostarcza wiedzę, usługi i pomoce w dziedzinach, które często pozostawione są bez wsparcia, a działający tam specjaliści nie mają skąd czerpać informacji, inspiracji
czy doświadczeń.
— Naszym celem jest bycie liderem, podmiotem odpowiedzialnym za rozwój specjalistów konkretnym obszarze i jednoczesne rozwijanie firmy
o charakterze wydawniczym w dobie internetu
i online — podkreśla prezes.
Według niej Forum Media Polska wyróżnia się
na tle konkurencji bogatą ofertą produktów. Mają
opracowania dla specjalistów z danej tematyki
w wielu formach, dzięki czemu klient wybiera
właściwą dla siebie (kurs online, czasopismo, publikacja, szkolenie, konferencja itp.). Specjalizują
się w wąskich dziedzinach, gdzie konkurencja się
nie pojawia i współpracują jedynie z autorytetami
i osobami znanymi w branży. Jako jedyni mają
również rozbudowaną sprzedaż nie tylko online,
lecz także offline-telemarketing, dzięki czemu
klient ma zdecydowanie lepszy kontakt z firmą.
Plany?
— Digitalizacja treści, zdynamizowanie sprzedaży online, rozwój promocji tańszych produktów
przez online a droższych, bardziej wymagających, przez telemarketing — wymienia Magdalena
Balanicka. [BAW] © Ⓟ

LIDER LUBUSKI — DOMATOR24 (6. MIEJSCE W KRAJU)

Musimy przyhamować
Paweł Nowak, właściciel firmy, uważa,
że dalszy szybki rozwój nie jest już wskazany,
a nawet… może jej zaszkodzić

D

omator24 to rodzinna firma z tradycjami,
działająca od 2002 r. Produkuje i importuje szafy metalowe marki Jan Nowak i fotele
gamingowe DiabloChairs. Od początku ideą
firmy było stworzenie produktów, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Domator24 w naszym rankingu
znalazł się po raz trzeci. Rok temu również był liderem województwie lubuskim (5. miejsce w kraju).
Co się zmieniło przez ten rok?
— Biznes e-commerce wymaga dużej dynamiki
i adaptacji do ciągle zmieniających się realiów i trendów. Na każdym jego etapie trzeba szybko reagować
i podejmować trafne decyzje. Kluczem do naszego
sukcesu jest zespół zaangażowanych ludzi, którzy
wkładają serce w pracę. To, co robimy, po prostu
nas ekscytuje — twierdzi Maciej Zawieja, specjalista
w firmie Domator24.
Także Paweł Nowak, właściciel i prezes firmy,
podkreśla rolę zespołu, dzięki któremu przedsiębiorstwo bardzo szybko się rozwijało w ostatnich
latach. To dało firmie bardzo wysoką pozycję i prze10 E-GAZELE BIZNESU 2019

wagę nad konkurencją nie tylko na rynku polskim,
ale również międzynarodowym.
— Przez trzy lata zwiększyliśmy obroty o ponad
2200 proc., co zaklasyfikowało nas do europejskiej czołówki najszybciej rozwijających się firm
na Starym Kontynencie (wg rankingu magazynu
„Financial Times” FT1000 najszybciej rozwijających
się firm w Europie w 2019 r.) — mówi Paweł Nowak.
W najbliższym czasie firma nie zamierza się
skupiać na maksymalizacji obrotów, lecz na zrównoważonym rozwoju i dalszym ulepszaniu jakości
produktów i działalności operacyjnej.
— Uważam, że dalsze tak szybkie tempo rozwoju
jest już dla nas niewskazane, a nawet może zaszkodzić całej organizacji — akcentuje właściciel firmy
Domator24.
Według niego nadszedł czas, by ułożyć jej strukturę trochę inaczej. Planuje przyjrzeć się słabszym
stronom i je usprawnić, żeby bezpiecznie funkcjonowały na kolejnym etapie rozwoju.
Najważniejsze działania zakładają budowę nowych sklepów i przygotowanie indywidualnej in-

Liczy się czas. Dążymy do tego, aby nasze produkty
kupione z rana docierały jeszcze tego samego
dnia do klienta — mówi Paweł Nowak, właściciel
firmy Domator24.

frastruktury e-commerce oraz marketingu internetowego przeznaczonego dla większości krajów
w Europie. W planie jest również wejście na rynki
USA, Kanady i Australii.
— Największe trudności i wyzwania, które stoją
przed nami, to szybka i sprawna logistyka międzynarodowa. Zaraz po tym idzie pozyskanie zagranicznych fachowców znających trendy i marketing
w konkretnym kraju. Równie dużym wyzwaniem,
myślę że dla wszystkich biznesów e-commerce, jest
infrastruktura IT, która bardzo szybko ewoluuje —
wymienia Paweł Nowak.
W najbliższym czasie firma zamierza też skrócić
czas transportu od zakupu do dostawy.
— Dążymy do tego, by nasze produkty kupione
z rana docierały jeszcze tego samego dnia do klienta
— zapowiada Paweł Nowak. [BAW] © Ⓟ

LIDER ZACHODNIOPOMORSKI
— BLAMAR.PL
(11. MIEJSCE W KRAJU)

Marzenia
się spełniają
Doświadczenie
gromadzone latami
procentuje w e-biznesie

M

arcin Błażejak przez wiele lat pracował
razem z rodzicami w ich hurtowni kosmetyków. W 2008 r. rozpoczął studia
informatyczne o specjalizacji e-biznes.
Wtedy podjął pierwsze próby uruchomienia drogerii internetowej. Potem był
import z Chin etui do telefonów.
— Niestety skala była za mała, by się z tego
utrzymać — wspomina Marcin Błażejak.
W 2016 r. skumulował on oszczędności i postanowił spróbować sił w branży kosmetycznej.
Zamierzał bazować na popularności lakierów
hybrydowych i połączyć je z szeroką ofertą
rodzinnej firmy. Niestety zmiana w systemie
dystrybucji marki Semilac sprawiła, że po kilku
miesiącach projekt został zawieszony.
— Mając gotową infrastrukturę i wolny kapitał,
postanowiłem ponownie spróbować sił w branży akcesoriów do telefonów komórkowych.
Wyciągnąłem wnioski z wcześniejszych błędów
i skupiłem się na produktach wysokiej jakości.
W 2017 r. nie byłem już w stanie łączyć obowiązków w rodzinnej firmie z prowadzeniem własnego projektu, który rozwijał się w tempie kilkudziesięciu procent kwartalnie. W 2018 r. pojawił
się pierwszy pracownik, a firma zrealizowała ponad 30 tys. zamówień — mówi Marcin Błażejak.
Obecnie zatrudnia dwie osoby. Pracuje nad
kilkoma nowymi projektami w tym marką własną
produktów premium. Priorytetem jest rozwój
prowadzonego przez firmę Blamar.pl sklepu internetowego StrefaMobilna.pl. W 2020 r. planuje
uruchomienie własnych punktów sprzedaży stacjonarnej. W najbliższych tygodniach rusza z platformą B2B dla odbiorców hurtowych. [BAW] © Ⓟ

Na własnej skórze. Na sukces projektu
StrefaMobilna.pl złożyło się doświadczenie
zbierane od najmłodszych lat. Sporo wniosków
wyciągnąłem też z małych porażek — podkreśla
Marcin Błażejak, właściciel firmy Blamar.pl.

Ranking e-Gazele Biznesu 2019
Lp. Nazwa firmy
Województwo
Wzrost Przychód
			
przychodów
brutto
			
w latach w złotych
			
2018/2017 (proc.)
2018
			
obroty 2017 = 100
190. In Design Tomasz Fiedor
wielkopolskie
20,26 1 854 832
191. FH Dominik Lachowski
świętokrzyskie
14,70 3 675 770
192. Enis
małopolskie
23,44 1 281 950
193. Strima
wielkopolskie
5,96 25 847 290
194. Lak System Paweł Drożdż
dolnośląskie
22,90 1 287 851
195. Helios Krzysztof Kozdraś
podkarpackie
20,03 1 656 311
196. Tafmet Tadeusz Fita
opolskie
14,94 3 158 041
197. Iwona Jerzy Tomkiewicz, Paweł Tomkiewicz
kujawsko-pomorskie
13,45 3 718 499
198. BTO
łódzkie
36,33 409 000
199. Świat-Laptopów.pl Petryna New Technologies
śląskie
7,26 13 521 760
200. PA Team Krzysztof Białobrzewski
dolnośląskie
18,89 1 631 915
201. Zoya Lab Arkadiusz Dawid Lorenz
lubuskie
12,99 3 486 510
202. Urmar Marcin Urgacz
śląskie
28,72 605 000
203. Nomader Magdalena Chałka
małopolskie
31,66 432 065
204. Decoratore Krzysztof Sordyl
śląskie
27,17 600 527
205. Mamoto
pomorskie
15,60 2 000 000
206. Apteka Ewa i Marek Harciarek
łódzkie
15,84 1 780 683
207. FH Polbut Honorata Piech-Wiśniewska
świętokrzyskie
19,08 1 170 000
208. Probaza Marcin Socha Maciej Kasprzyk Dawid Kuchta zachodniopomorskie
9,91 4 660 000
209. Stage Factory
mazowieckie
14,74 1 884 000
210. Enano Piotr Nanowski
kujawsko-pomorskie
8,53 5 407 623
211. Domus Adam Chromik i Wspólnicy
śląskie
10,54 3 352 401
212. Kusha Parwecki Artur
mazowieckie
39,53 180 000
213. AVA
podlaskie
36,17 215 296
214. Infobios Andrzej Olszewski
podlaskie
22,33 596 878
215. Szaron Grzegorz Przeliorz
śląskie
11,50 2 558 019
216. Anled Systems Krzysztof Skrzypiec
śląskie
21,17
622 581
217. Logoz Łukasz Makowski
pomorskie
50,85
89 000
218. Netfox
małopolskie
3,65 29 326 501
219. Best Decor Robert Kwap
śląskie
10,81 2 597 244
220. Janex
zachodniopomorskie
8,64 4 130 536
221. Progres Paweł Fraszczyk
mazowieckie
33,33 200 000
222. ZPUH Hylmet H. Figiel, E. Piesik
kujawsko-pomorskie
16,48 922 500
223. ZW Luna Marek Zawistowski
mazowieckie
11,63 1 786 000
224. Łukasz Turyk Importeu
mazowieckie
10,53 2 100 000
225. Mobi Prawnik Marcin Majchrzak
wielkopolskie
54,97
54 774
226. Draco
podkarpackie
16,56
693 322
227. Brand Active
podkarpackie
28,28 200 970
228. Clean Force Michał Frydrych
dolnośląskie
27,75 203 000
229. DMTrade Mikołaj Tomaszewski
wielkopolskie
4,38 11 422 451
230. Elektro-Mar Wioletta Kakitek
śląskie
24,48 239 000
231. D&D
śląskie
4,22 11 213 000
232. GOfemine, Piotr Jaworski
mazowieckie
20,30 336 782
233. Foto Audio Adamczyk Norbert
świętokrzyskie
7,09 3 135 314
234. Projekcja
dolnośląskie
6,31 3 801 414
235. E-Szop Aleksandra Pronobis
zachodniopomorskie
11,11 1 000 000
236. Speedcube Sylwester Jaroszewski
małopolskie
16,86 395 000
237. Batimex
mazowieckie
2,79 19 472 790
238. Alicamed Alina Krzemińska
mazowieckie
22,19 184 124
239. Selmax Paweł Seredziński, Justyna Kuśmierczyk
pomorskie
4,85 4 875 121
240. Zankra Żaneta Dolińska
wielkopolskie
28,41
91 308
241. Scandishop.pl Paweł Putra
wielkopolskie
10,05
874 570
242. RR Media
pomorskie
7,97 1 335 698
243. Świat Gastronomii Szymon Prokopowicz
wielkopolskie
7,28 1 582 440
244. Nprofit Kamil Rybicki
wielkopolskie
5,05 3 203 555
245. PHU Bokris Krzysztof Beczek
dolnośląskie
12,77 413 677
246. Grupa Keko.pl
mazowieckie
4,24 3 925 249
247. Agafirany Biesiadecka Agnieszka
podkarpackie
5,89 1 879 961
248. Profibiuro.pl
mazowieckie
8,01 944 000
249. Fabryka Snów Łukasz Rzedzicki
lubelskie
4,77 2 846 071
250. Zabawki Progresywne B. i A. Rzeźnik Adam Rzeźnik
podkarpackie
14,29 240 000
251. Orszak Group Maja Orszak
opolskie
5,80 1 705 867
252. Motoultra Łukasz Herda
śląskie
8,79 656 000
ciąg dalszy na str. 13
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LIDER WARMIŃSKO-MAZURSKI — GRUPA MND (10. MIEJSCE W KRAJU)

Powtórka z ubiegłorocznego
Przepis na sukces?
To ludzie, którzy swoją
pracą przyczyniają się
do powodzenia firmy
— podkreśla
Maciej Bartkowski,
właściciel Grupy MND

G

rupa MND z Działdowa to rodzinna firma
rozwijająca sieć aptek i drogerii. Powstała
z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Wcześniejsza nazwa
— Manada nawiązywała do imion dzieci założycieli firmy, a dzisiaj współudziałowców:
Macieja, Natalii i Damiana. Spółka ponownie zajęła pierwsze miejsce w rankingu e-Gazele Biznesu
województwa warmińsko-mazurskiego.
Spółka ma w ofercie szeroki asortyment preparatów medycznych, w szczególności najlepszych
marek dermokosmetyków aptecznych oraz poszu-

kiwanych najczęściej produktów drogeryjnych.
Właściciele podkreślają, że oprócz jakości oferty
stawiają na wysoki standard obsługi klienta.
— Wszystkie duże firmy mówią o wysokiej
jakości, o niskiej cenie i o innowacyjności...
W tych czasach to jest podstawa każdego biznesu. Oprócz tak oczywistych rzeczy trzeba mieć
to coś, co sprawi, że klient nam zaufa i wyróżni
nas spośród bardzo silnej konkurencji — opisuje
Maciej Bartkowski.
Rynek e-commerce szybko rośnie, toteż konkurencja jest coraz większa, a jej wyprzedzenie
staje się dużym wyzwaniem. Właściciele MDM
postawili sobie kilka zadań.
— Na pierwszym miejscu są zawsze potrzeby
klienta. To oznacza ciągłą pracę nad poprawą jakości świadczonych usług. Chodzi o to, aby współpraca z firmą dla klienta była nie tylko korzyścią
biznesową, ale także pozytywnym doświadczeniem. Oferujemy wysokiej jakości towary, niskie
ceny, bezpieczeństwo, ale również inne wartości,
np. dostęp do wiedzy konsultantów. Czasem te
dodatkowe cechy decydują o ostatecznym wyborze klientów — Mówi Maciej Bartkowski.
Na drugim miejscu właściciel NMD wylicza
tworzenie spójnego, pozytywnego wizerunku
pasującego do biznesu. Podkreśla, że to zadanie

trudne i długofalowe. Dlatego firma rzetelnie
i systematycznie komunikuje się z otoczeniem
— z mediami, kontrahentami oraz lokalnymi społecznościami. Informuje o własnych sukcesach.
Bierze też udział w wydarzeniach branżowych,
takich jak targi i konferencje.
— Trzecim niezwykle ważnym zadaniem jest
troska o zadowolenie pracownika. Sukces firmy to
przede wszystkim nasi pracownicy. To oni ciężką
pracą przyczyniają się do jej powodzenia. Jeśli
czują się usatysfakcjonowani i docenieni w pracy, ich entuzjazm będzie widoczny dla klientów
i przełoży się na dobre kontakty. Dobre zarządzanie, płynny przepływ informacji i łatwość
w dostępie do nich mają kluczowe znaczenie dla
pomyślności naszej firmy i dobrych relacji z pracownikami — wylicza Maciej Bartkowski.
A co się zmieniło w firmie od ubiegłego roku?
— Wprowadziliśmy na stronie manada.pl marketplace: książki, zabawki, artykuły szkolne.
Dodajemy kolejne produkty drogeryjne i chemiczne — wylicza Maciej Bartkowski.
Jeszcze w tym roku firma planuje dołożyć do
oferty elektronikę. Przy tak intensywnym rozwoju
jej największym problemem może się okazać dostęp w szybkim czasie do kolejnych powierzchni
magazynowych. [BAW] © Ⓟ

LIDER KUJAWSKO-POMORSKI — SOUVRE INTERNATIONALE (14. MIEJSCE W KRAJU)

Międzynarodowy potencjał

Marka powstała w 2016 r., a wkrótce potem jej produkty wykorzystujące
właściwości kolagenu naturalnego zdobyły pierwsze nagrody

F

irma Souvre działa w dziedzinie marketingu
społecznościowego. Oferuje produkty kosmetyczne klasy premium, a także suplementy diety i środki czystości. Sztandarowym produktem jest Souvre — Kolagen Naturalny, eliksir
młodości. W odpowiedzi na potrzeby rynku
powstały też perfumy o trwałym zapachu.
— Stworzyliśmy warunki do rozwoju osobom, które chcą osiągnąć w marketingu społecznościowym
cele przybliżające ich do niezależności finansowej.
Souvre — Kolagen Naturalny okazał się hitem w ofercie kosmetyków klasy premium dla salonów kosmetycznych i odbiorców indywidualnych. Badania rynków brytyjskiego i włoskiego potwierdziły tezę, że
ten luksusowy produkt spełni oczekiwania odbiorców także w tych krajach. I tak też się stało — mówi
Waldemar Smoliński, prezes Souvre Internationale.
Firma, oferująca innowacyjne produkty, podąża
za globalnymi trendami i współpracuje z ekspertami. Ostatnio znacznie poszerzyła ofertę suplementów zarówno dla osób aktywnych fizycznie, jak też
dbających o wygląd i dobre samopoczucie.
— Białko roślinne, naturalne źródła energii, antyoksydanty, które wspierają efekty kuracji kolagenowych to tylko niektóre z dobroczynnych właściwości nowych suplementów diety. Godne uwagi
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Dobry skład. Waldemar Smoliński wykreował
markę kosmetyków kolagenowych zawierających
naturalne białko.

są oznaczenia: vegan, gluten free czy lactose free
idealnie wpisujące się w trendy zdrowego żywienia. Wykorzystaliśmy moment, w którym świadomi
konsumenci wybierają to, co naturalne i zdrowe,
aby czuć się dobrze i tak wyglądać — akcentuje
Waldemar Smoliński.
Souvre ma już dwa zagraniczne oddziały — w Londynie i Mediolanie.

— O sukcesach na marketingowej niwie świadczą
nagrody przyznane za prokonsumencką postawę
propagowaną przez firmę, która wysyła produkty
do 27 państw Unii Europejskiej. Jesteśmy silni zaangażowaniem partnerów, którzy w całej Europie
promują markę Souvre, dbając o styl, w jakim prowadzą rozmowy biznesowe — dodaje prezes.
W budowie jest zespolone centrum produkcyjno-magazynowo-logistyczne w Inowrocławiu, skąd
wywodzi się firma.
— Zaprojektowaliśmy budynek w taki sposób,
by stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju firmy,
która od 2020 r. będzie samodzielnie produkowała
suplement diety iWee, oraz zintegrować biura z powierzchnią magazynową. Wysoki standard budynku zapewni komfortowe warunki pracy i pozwoli
na optymalną organizację zespołów projektowych
— podkreśla Waldemar Smoliński.
Souvre od początku orientowała się na rynki zagraniczne. Cechuje ją elastyczność, innowacyjność
i spora konkurencyjność. Jednym najważniejszych
przedsięwzięć firmy jest też pierwsze w Polsce
Kolagenowe Spa — Instytut Urody Souvre, w którym wykonywane są zabiegi na bazie kolagenu.
Instytut działa na zasadach franczyzy — na razie
w Inowrocławiu i Bydgoszczy. [BAW] © Ⓟ

sukcesu

Ciągłe doskonalenie. Uważamy, że wszystko,
co można poprawić lub uprościć, będzie z korzyścią
dla firmy i założonego celu, jakim jest zadowolony,
powracający do nas klient — mówi Maciej
Bartkowski, właściciel grupy MND.

Ranking e-Gazele Biznesu 2019
Lp. Nazwa firmy
Województwo
Wzrost
			
przychodów
			
w latach
			
2018/2017 (proc.)
			
obroty 2017 = 100
253. E-zakupy Marcin Staniak
mazowieckie
16,67
254. Ambasadorowie Rafał Kusztal
mazowieckie
10,94
255. Brosystem Nowak Stefan
wielkopolskie
5,07
256. Mamy Styl Anna Marek-Bednarz
podkarpackie
5,47
257. Audio Marketing
zachodniopomorskie
10,87
258. KW Creatives
dolnośląskie
4,88
259. PPHU Itax
kujawsko-pomorskie
7,71
260. FHU Magbob Robert Bruzda
małopolskie
9,08
261. Pracownia Dekoracji Akatja Kwiel Katarzyna
świętokrzyskie
5,94
262. Yesap Mariusz Kowalczyk
dolnośląskie
3,19
263. ZH Czesław Hławiczka — Motoplatforma.com
śląskie
6,44
264. ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne
łódzkie
2,41
265. Firma Handlowa Lech Sports Ewa Tarasiuk
warmińsko-mazurskie
4,26
266. RGC Elżbieta Gołębiewska i Rafał Gołębiewski
mazowieckie
1,83
267. Nowatech
małopolskie
5,61
268. Kolbud
kujawsko-pomorskie
1,56
269. WRD Polska Jacek Konieczny
kujawsko-pomorskie
0,92
270. Demago
śląskie
1,50
271. Części-USA.com.pl Alicja Dąbrowska
dolnośląskie
0,91
272. Stal Impex
podkarpackie
1,63
273. Edyp Hurtownia Książek Tomasz Pudełko
mazowieckie
0,47
274. Lulajbaby Artur Wiewióra
dolnośląskie
1,13
275. FPHU Anita Szymik
śląskie
0,77
276. Blue Technology
podlaskie
0,07
277. Isidoro
mazowieckie
0,19

Przychód
brutto
w złotych
2018
141 331
355 000
1 450 000
1 226 670
227 475
1 260 219
403 963
277 531
553 093
1 651 000
237 522
2 000 000
490 000
3 146 258
263 329
2 074 207
5 917 000
1 979 564
2 239 209
557 714
7 049 329
622 643
1 310 000
6 935 056
321 600

LIDER POMORSKI — PETITE DAME (17. MIEJSCE W KRAJU)

Wszystko zaczęło się
od motylka

Pomysł na biznes może pojawić się za sprawą braku
jakiegoś produktu na rynku

S

iedząc w domu z córką, szukałam w internecie ozdoby na głowę na jej drugie urodziny. Niestety nie znalazłam nic, co by
sprostało moim oczekiwaniom, postanowiłam więc zrobić coś sama — opowiada
Agnieszka Kwiecień.
Przygotowała motylka na opasce, którego później wykorzystała jako pomysł na logo firmy.
— Wstawiliśmy na Facebooka zdjęcia z urodzin
córki, która miała na głowie wspomnianą opaskę.
Jedna z moich koleżanek napisała w komentarzu
pod zdjęciem coś w rodzaju: „super fotka, mała
śliczna, a gdzie kupiłaś tę opaskę?”. Gdy napisałam,
że to moje dzieło, pojawiło się pierwsze zamówienie
— wspomina właścicielka firmy.
Pojawiły się inne komentarze oraz kolejne zamówienia na takie same opaski.
— Wtedy zadałam sobie pytanie, dlaczego nie
wystawić tych opasek na OLX. Pojawiły się następne zamówienia — kilka na miesiąc. Następnie
postanowiłam, że utworzę fanpage na Facebooku.
Dostaliśmy pierwsze lajki i kolejne zlecenia. Wtedy

zarejestrowaliśmy działalność gospodarczą, widząc, że w skali miesiąca wartość zamówień stawała się coraz większa — opisuje Agnieszka Kwiecień.
Właścicielka przyznaje, że to mąż Dawid ją przekonał, aby otworzyć sklep internetowy i promować
go na Facebooku.

Lubię wymyślać
nowe wzory opasek.
To moja pasja.
Agnieszka Kwiecień, właścicielka Petite Dame

— Oprócz tego, że miałam mniej roboty z obsługą
klientów i przyjmowaniem zamówień, to witryna
internetowa wzbudzała większe zaufanie wśród
klientów — podkreśla.
Od strony technicznej nadal wspiera ją mąż. To
on skonfigurował stronę internetową i dodał tam
pierwsze produkty. Wprowadził płatności online
i zajął się pozycjonowaniem strony.

— Jak na razie nasza dwójka oraz córka w roli modelki do sesji zdjęciowej stanowią drużynę Petite
Dame (fr. Mała dama). Powoli przymierzamy się
do zatrudnienia kogoś do pakowania i przygotowywania wysyłek, ale na razie dajemy sobie radę
sami — mówi Agnieszka Kwiecień.
Właścicielka akcentuje, że najważniejsze jest
zadowolenie klientek.
— Wciąż pamiętam co czułam, kiedy nie mogłam
znaleźć fajnej ozdoby, na główkę córki na jej drugie
urodziny. Kiedy słyszę od klientek wyrazy zadowolenia i np., że opaska jest „przecudna”, czuję się po
prostu spełniona. W dodatku zawsze lubiłam robić
różne rzeczy sama — mówi założycielka Petite Dame.
Uważa, że firmę wyróżnia wysoka jakość półproduktów, które najczęściej kupuje w Australii
i Wielkiej Brytanii oraz duża liczba nowości, jakie
oferuje każdego miesiąca.
— Lubię wymyślać nowe wzory opasek. To jest
moja pasja. Sądzę nawet, że moje nowości stają się
również inspiracją dla naszej konkurencji — mówi
Agnieszka Kwiecień.
Obecnie Funpage Małej Damy liczy ponad
20 tys. polubień, a sprzedaż na polskim rynku
się ustabilizowała. Bardzo małymi krokami firma
wchodzi na rynki zachodnie zaczynając skromnie
od butiku na portalu Etsy.com.
— Tutaj znowu przychodzi z pomocą mój mąż,
który wystawia tam nasze produkty, tłumacząc naszą ofertę na język angielski. Obecnie zamówień
z zagranicy pojawia się kilka w ciągu miesiąca, ale
przy zerowych nakładach na marketing na tych
rynkach. Naszym kolejnym krokiem będzie promowanie się wśród klientów Unii Europejskiej przez
Facebooka i stworzenie naszej strony internetowej
w wersji angielskiej — dodaje właścicielka. [BAW] © Ⓟ
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LIDER PODLASKI — GLOSEL (18. MIEJSCE W KRAJU)

Z miłości
do książki
Trzynaście lat temu
Glosel był małą rodzinną
firmą. Teraz jest jedną
z największych księgarni
internetowych w Polsce

T

aniaKsiazka.pl powstała z wielkiej miłości do
książek. To firma budowana przede wszystkim z wielką pasją i właśnie za tę pasję kochają nas nasi klienci. Przez ponad 13 lat z małej
rodzinnej firmy staliśmy się jedną z największych księgarni internetowych w Polsce i dziś
zatrudniamy już ponad 200 osób — twierdzi Paulina
Wiśniewska, dyrektor ds. administracji i HR.
Wdług badań czytelnictwa Polacy mało czytają.
— My tego nie czujemy. To, jak szybko się rozwinęliśmy, świadczy, że jest wprost przeciwnie. Polacy czy-

tają książki i chętnie kupują je przez internet. W ten
sposób mogą znaleźć najlepsze oferty i promocje.
Dlatego nasz zespół dba o to, żeby na TaniaKsiazka.
pl zawsze można było znaleźć mnóstwo ciekawych
i różnorodnych ofert — mówi Paulina Wiśniewska.
Ogromny nacisk firma kładzie na budowanie jak
najlepszych relacji z klientami. Dlatego tak ważna jest
dla niej odpowiednia, odpowiedzialna i wielokanałowa komunikacja.
Odpowiada za nią nie tylko biuro obsługi klienta,
ale też dział zwrotów i reklamacji oraz dział social
media, bo właśnie media społecznościowe są w tej
komunikacji z roku na rok coraz ważniejsze. To właśnie w nich udało się zbudować wokół księgarni
wielką i aktywną grupę fanów. Od nich w pierwszej
kolejności menedżerowie firmy dowiadują się, co
robią dobrze, a gdzie popełniają błędy. Ważne jest,
żeby nie zamykać się na to, co do powiedzenia mają
klienci.
— W prowadzeniu biznesu najważniejsze jest to,
żeby być otwartym na klienta i śledzić cały czas, co
się dzieje na rynku. Trzeba być na bieżąco z trendami
nie tylko produktowymi, ale też marketingowymi.
Zadowolenie klientów jest jak sonda, dzięki której
wiadomo, że to, co robisz, działa lub nie — mówi
Łukasz Kierus, prezes firmy Glosel.
Za marką TaniaKsiazka.pl kryją się kreatywni,
pełni pasji i miłości do książek ludzie. Marka cały
czas się rozwija. Zespół księgarni stale się powiększa.
Glosel bije rekordy liczby paczek spakowanych jednego dnia. Ten trend wzrostowy firma chce utrzymać.

Najlepszy wskaźnik. Zadowolenie klientów jest jak
sonda, dzięki której wiesz, że to, co robisz, działa lub
nie — uważa Łukasz Kierus, prezes firmy Glosel.

— Ważne, żeby nie zamykać się w firmie, żeby wychodzić na zewnątrz i robić coś dla innych. Dlatego
już od ponad 6 lat wspieramy Fundację „Pomóż Im”
prowadzącą Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Część
zysków z każdego zamówienia przekazujemy na konto fundacji. Cieszy nas to, że im więksi jesteśmy, tym
więcej pieniędzy możemy przekazać. To nas wyróżnia — mówi Paulina Wiśniewska. [BAW] © Ⓟ

LIDER ŚWIĘTOKRZYSKI — LDK KARTONY UZYWANE.PL (52. MIEJSCE W KRAJU)

Słowo droższe od pieniędzy

Dla wielu firm używane kartony są jedynie odpadem, dla nich stały się
cennym produktem. Na dodatek zyskuje środowisko

B

racia Kamil i Dominik Lachowscy działają
w branży e-commerce od 10 lat. Wpadli
na pomysł powtórnego wykorzystywania
kartonów, kiedy wzrosły koszty pakowania
towarów w prowadzonych przez nich sklepach internetowych. Wtedy zaczęli szukać
alternatywy dla nowych opakowań.
— Jak w każdym biznesie tak i w sprzedaży internetowej są lepsze i gorsze chwile. Te gorsze
uświadomiły nam, jak dużo używanych kartonów zalega. Jednocześnie nie mogliśmy zrezygnować z odbioru kartonów od firm, z którymi
byliśmy już związani, co prawda słowną, ale
jednak umową, a jak mawia nasz ojciec: „Dane
słowo jest droższe od pieniędzy”. Wtedy, jakieś
cztery lata temu, pojawił się pomysł, by nadmiar
kartonów odsprzedawać. Zaproponowaliśmy
je kilku zaprzyjaźnionym sklepom i okazało
się, że jest ogromne zapotrzebowanie na tanie opakowania z odzysku — wspomina Kamil
Lachowski.
Początki były bardzo trudne ze względu na
skomplikowane przepisy dotyczące gospodarki
odpadami. Samo załatwienie formalności trwało
prawie rok. Kosztowało to wiele pracy i nakładów finansowych.
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Rozwój. Naszą ambicją jest zbudowanie oddziału
w każdym większym mieście w Polsce. Pozwalałoby
nam to odbierać kartony niemal z każdej części kraju,
dzięki czemu powiększymy ofertę — mówią Dominik
i Kamil Lachowscy, współwłaściciele LDK.

— Prawdopodobnie to właśnie skomplikowane formalności skutecznie odstraszały konkurencję. Wiedzieliśmy, że podobne
firmy działają w Niemczech i Czechach, ale
w Polsce byliśmy pionierami — twierdzi Kamil Lachowski.
Wspólnie z klientami i dostawcami udało się
odzyskać już niemal 400 ton odpadów opakowaniowych. Mają zamiar odzyskiwać więcej. Dlatego
w każdym większym mieście w Polsce planują
utworzenie oddziału.
Obecnie w spółce LDK i firmach do niej należących pracuje 18 osób, w tym obsługa sklepów
internetowych, sklep-kwiecisty.pl i dikel.pl oraz
kierowcy i magazynierzy.
— Najważniejszy dla nas w prowadzeniu biznesu jest zgrany zespół. Ludzie, którzy uzupełniają
się w trudnych sytuacjach, na których można liczyć. Przez 10 lat pracy w branży e-commerce
udało się nam taki zespół zbudować — podkreśla
Kamil Lachowski.
Dwukrotnie w plebiscycie e-Gazele Biznesu
brała udział firma F.H. Dominik Lachowski, reprezentująca sklepy internetowe sklep-kwiecisty.pl i dikel.pl, które wchodzą w skład spółki
LDK. [BAW] © Ⓟ

LIDER OPOLSKI — ROCKWORLD (62. MIEJSCE W KRAJU)

Firma, która wyrosła z pasji
Choć działają w wąskiej
niszy, cały czas się
rozwijają, a najbliższą
przyszłość wiążą
z ekspansją na rynki
zagraniczne

P

owstanie firmy Rockworld i sklepu oferującego sprzęt dla karpiarzy (gałąź wędkarstwa)
było wynikiem zbiegu okoliczności. Kiedy
Łukasz Pawlik, zapalony wędkarz, pracował jeszcze na etacie, wpadł na pomysł, by
w czasie wolnym produkować ekologiczne
ciężarki kamienne.
— W związku z tym, że dość trudno było wejść
na rynek z naszymi produktami, część z nich sprzedawana była na zasadzie wymiany barterowej, co
powodowało, że miałem dostęp do innego sprzętu
wędkarskiego, który musiałem jakoś spieniężyć. Tak
powstał sklep detaliczny — wspomina Łukasz Pawlik.

Po kilku miesiącach działalności, kiedy zaczęto ich
zauważać również na rynkach zagranicznych, musieli zakończyć produkcję ekologicznych ciężarków ze
względu na zgłoszony angielski wniosek patentowy.
— Okazało się, że wniosek patentowy został zgłoszony dwa tygodnie przed wystawieniem naszej
pierwszej faktury sprzedażowej. Jeżeli wystawilibyśmy pierwszą fakturę wcześniej niż wniosek patentowy, moglibyśmy go obalić — wyjaśnia właściciel
firmy Rockworld.
Początkowo sklep mieścił się w piwnicy jego
domu, a liczba przesyłek była taka, że spokojnie
mógł sam realizować zamówienia i kontaktować
się z klientami. Z czasem przybywało towaru i klientów, więc naturalnym krokiem było zatrudnienie
pierwszego pracownika, a później otwarcie sklepu stacjonarnego.
Aktualnie firma zatrudnia 10 osób, a w sezonie
wspomaga się dodatkowymi do pakowania przesyłek. I właśnie — już po raz trzeci — przeprowadza się
do większego lokalu.
W 2013 r. Łukasz Pawlik zwyciężył w Mistrzostwach
Polski w Wędkarstwie Karpiowym, co znacznie poprawiło rozpoznawalność sklepu i pomogło firmie
w rozwoju. Jej kolejny atut to współpracownicy,
którzy nie tylko są fachowcami, lecz także angażują

się merytorycznie w rozwój firmy. Są również aktywnymi karpiarzami. Klienci mogą zasięgnąć u nich porady i wiedzą, że są obsługiwani przez specjalistów.
— Ważnym czynnikiem jest także specjalny mechanizm sklepu, który umożliwia nam działanie
w taki sposób, by sklep był jak najbardziej dostosowany do nas i naszych klientów. Jest to dość kosztowne rozwiązanie i czasami nastręcza sporo niewygód,
szczególnie przy wprowadzaniu nowych rozwiązań,
ale pozwala nam działać wydajniej — uważa właściciel firmy dla karpiarzy. [BAW] © Ⓟ
Liczy się
podejście. Nigdy
nie traktowałem
prowadzenia sklepu
online dla karpiarzy
jako obowiązku, tylko
jak przyjemność.
Dlatego sklep
systematycznie się
rozwijał, zdobywając
kolejnych klientów
— twierdzi Łukasz
Pawlik, właściciel
firmy Rockworld.

LIDER LUBELSKI — PW MULTIMAX DAMIAN CHWIEJCZAK (72. MIEJSCE W KRAJU)

Internet
nie wybacza
Oprócz sprzedaży
internetowej firma
otwiera nowe salony.
W tym roku do sklepów
w Zamościu i Warszawie
dołączył kolejny
— w Krakowie

H

istoria firmy? Można powiedzieć — klasyka.
Zaczęło się od własnego garażu. W 2005 r.
Damian Chwiejczak postawił na usługi związane z ogrzewaniem podłogowym i systemami przeciwoblodzeniowymi, później
doszła sprzedaż towarów. Z biegiem czasu
w asortymencie firmy z Zamościa pojawiały się
nowe grupy produktowe, ale zawsze najważniejsza była wiedza o produkcie i jego zastosowaniu.
— Głównym motorem napędowym firmy był
rozwój zakupów internetowych, który przyspiesza z roku na rok. Staramy się nie spaść z tego
galopującego konia, nieustannie reagując na potrzeby rynku. Trzeba do tego dodać systematycz-

To się liczy. Najważniejsza jest wiedza o produkcie
i jego zastosowaniu — mówi Damian Chwiejczak,
właściciel PW MultiMax.

ną pracę, nieustanne dokształcanie oraz wysoką
jakość produktów i usług. To wszystko zaprocentowało aktualną pozycją naszego sklepu na rynku
i nagrodami takimi jak e-Gazele Biznesu — mówi
właściciel PW MultiMax.
To już trzecia nagroda na koncie firmy, która
aktualnie zatrudnia 35 pracowników.
— Myślimy o zadowoleniu klienta. Nie jest to
tylko frazes, lecz realne działania. W przeciwnym
wypadku zostanie to szybko zweryfikowane na
naszą niekorzyść. Internet nie wybacza, a wiemy,
że wszystko w nim zostaje. Skoro z większością
klientów nie jesteśmy w stanie poznać się osobiście, to warto, by dokonując zakupu, byli przeko-

nani — np. dzięki opiniom — że kupują dobry jakościowo towar od rzetelnego sprzedawcy. Trzeba
też pozytywnie się wyróżnić na każdej możliwej
płaszczyźnie od firm oferujących podobne artykuły — podkreśla Damian Chwiejczak.
Dlatego PW MultiMax udoskonala platformę
sprzedażową, którą na bieżąco dostosowuje do
zmieniających się trendów. Chodzi o to, by klient
znalazł to, czego szuka i dowiedział się jak najwięcej o produkcie. W ostatnim czasie pracownicy
firmy skupili się na wprowadzaniu technologii
prezentujących oferowane towary. Starają się, by
klient otrzymywał tylko jasne informacje o produkcie i w razie potrzeby miał łatwy dostęp do
fachowej wiedzy, np. filmów instruktażowych.
Jeszcze przed złożeniem zamówienia i otrzymaniem produktu klient ma zapewnioną pomoc konsultantów firmy. I to jest dla niego ważne.
Właściciel przedsiębiorstwa wciąż widzi potrzebę
wprowadzania nowych grup produktów do i tak
bogatego asortymentu (m.in. kompletne systemy
ogrzewania podłogowego, instalacje przeciwoblodzeniowe, grzejniki elektryczne, kominki elektryczne, wyposażenie łazienek). Pomysły podsuwają
klienci, którzy zgłaszają swoje potrzeby i informują,
czego szukają.
— Planujemy także rozszerzenie działalności
produkcyjnej. O tym, że warto na nią stawiać,
przekonaliśmy się w bieżącym roku, kiedy jeden
ciekawy pomysł był impulsem do stworzenia
produktu, który korzystanie z klimatyzatorów
przenośnych uczynił naprawdę wygodnym.
Otwieramy także nowe sklepy stacjonarne. W tym
roku do działających już w Zamościu i Warszawie
dołączył salon w Krakowie — dodaje właściciel. [BAW] © Ⓟ
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LIDER PODKARPACKI — KARTONY24 (79. MIEJSCE W KRAJU)

Najważniejszy jest człowiek

Działając w wirtualnym świecie, nie można zapomnieć,
że po drugiej stronie monitora jest człowiek, jego potrzeby i oczekiwania

P

rzygoda Dominika Łuszczki z kartonami
i e-biznesem rozpoczęła się prawie 10 lat temu.
— Potrzebowaliśmy szybko kupić kilka
rodzajów kartonów w mniejszych ilościach.
Okazało się, że był z tym problem. Wówczas
powstał pomysł, by wypełnić tę lukę. Tak
jak większość firm działających w branży e-commerce rozpoczynaliśmy od sprzedaży w serwisie
Allegro, następnie uruchomiliśmy sklep internetowy Kartony24.eu — wspomina Dominik Łuszczki,
właściciel firmy Kartony24.
Od początku stawiają na szybkość działania,
szeroki asortyment i dobry jakościowo produkt.
Obecnie mają trzy platformy sprzedażowe na rynek polski i jedną na niemiecki. Dynamiczny wzrost
rynku e-commerce w Polsce umożliwia firmie szybki
rozwój. Spółka zatrudnia obecnie 32 pracowników.
— Najważniejsze w prowadzeniu biznesu? Może
zabrzmi to trochę filozoficznie, ale człowiek.
Rozwiązanie. Lekarstwem na brak pracowników jest
automatyzacja procesów (wystawianie dokumentów,
pakowanie produktów) i wykorzystywanie
zaawansowanych narzędzi informatycznych
i urządzeń — uważa Dominik Łuszczki, właściciel
firmy Kartony24.

Zarówno pracownik, jak i kontrahent. Oprócz szerokiej i innowacyjnej oferty produktowej kładziemy duży nacisk na budowanie i zacieśnianie relacji
z klientami. W codziennych działaniach musimy
pamiętać — mimo że działamy w wirtualnym świecie
— że po drugiej stronie monitora jest człowiek, jego
potrzeby i oczekiwania. I to on jest ważny. Klientów
i dostawców traktujemy z szacunkiem, po partnersku i fair, niezależnie od tego czy klient składa zamówienie za kilkadziesiąt czy kilka tysięcy złotych
— podkreśla Dominik Łuszczki.
Według niego rozwój w branży opakowań widać w kilku dziedzinach. Pierwsza to innowacyjne rozwiązania w zakresie pakowania produktów.
Ostatnio Kartony24 wprowadziły na rynek nową
linię automatycznych kartonów z samoskładającym
się dnem, dzięki którym można ponad dwukrotnie
skrócić czas pakowania. Drugi dotyczy personalizacji. Otóż coraz więcej firm uświadamia sobie, że
opakowanie wysyłkowe produktu bardzo często jest
pierwszym realnym spotkaniem klienta z marką,
a wiadomo że pierwsze wrażenie jest najważniejsze.
Dlatego coraz więcej firm inwestuje w opakowania
z własnym nadrukiem. Z kolei w sferze organizacyjnej i logistycznej branża zmierza w kierunku jak
największej automatyzacji procesów. [BAW] © Ⓟ

LIDER ŁÓDZKI — DIGICOM MARCIN PIETRZAK (94. MIEJSCE W KRAJU)

Poligrafia to nie wszystko

Na jednej nodze trudno utrzymać równowagę. Dlatego Digicom wyodrębnił
kilka działów: od sprzedaży urządzeń drukarskich po szkolenia dla wojska

W

1992 r. Marcin Pietrzak założył razem
z ojcem sieć małych sklepów meblowych
Black Red White (wówczas jeszcze mało
znanej marki). W międzyczasie skończył
studia na Wydziale Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska na Politechnice
Łódzkiej, gdzie jednym z kierunków było przetwórstwo papiernicze i poligrafia.
— Tam się dowiedziałem o wyrobach firmy
Riso. Japoński producent urządzeń drukarskich
oferował rozwiązania do druku cyfrowego, wykorzystujące ekologiczne farby i materiały eksploatacyjne. Traf chciał, że na jednej z imprez
targowych na mojej drodze stanął przedstawiciel handlowy tej firmy — wspomina Marcin
Pietrzak.
Po kilku spotkaniach postanowił nawiązać
współpracę w zakresie sprzedaży urządzeń Riso.
Po jakimś czasie się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Zrezygnował więc z prowadzenia sklepów
meblowych i zaangażował się w sprzedaż i serwis tych urządzeń. Po kilku latach wprowadził do
oferty produkty innych marek związanych z drukiem cyfrowym, m.in. Develop, Summa, Rolland.
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Nowy rynek. W tym roku firma Digicom, którą
kieruje Marcin Pietrzak, otrzymała koncesję na obrót
technologią dla wojska i policji, co pozwoli jej na
poszerzenie asortymentu oferowanych produktów.

Z czasem powstał też oddzielny dział świadczący
usługi poligraficzno-reklamowe.
Obecnie Digicom jest jednym z czołowych dostawców rozwiązań w zakresie druku cyfrowego
i poligrafii. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów
i ma dostęp do najnowszych technologii w różnych dziedzinach naukowych.

— Wysoka jakość produktów i usług pozwoliła
mi zbudować bogate portfolio klientów i zdobyć
ich zaufanie. Z uwagi na szybki rozwój firmy
i dostęp do najnowszych zachodnich technologii
otrzymałem propozycję otworzenia działu szkoleniowego dla absolwentów i uczniów z branży
poligraficznej. Dział ten szybko się rozszerzył na
inne dziedziny szkoleń, począwszy od budowy
stron internetowych a skończywszy na specjalistycznych szkoleniach symulatorowych dla
wojska. Zostaliśmy przedstawicielem na Polskę
litewskiej firmy Aviabaltika, jednej z trzech firm
w Europie z własną bazą remontową śmigłowców
i symulatorami bojowej wersji helikoptera Mi-17,
gdzie prowadzimy szkolenia dla polskiej armii.
Dostarczamy także rozwiązania informatyczne
dla wojska, drukujemy materiały specjalistyczne
i wykonujemy oznakowania jednostek militarnych
— wymienia właściciel firmy Digicom.
W tym roku firma otrzymała koncesję MSWiA
na obrót wyrobami i technologią przeznaczoną
dla wojska i policji, co pozwoli na poszerzenie
asortymentu produktów, których dostawa wymaga takiego certyfikatu. [BAW] © Ⓟ

Komentarz partnera rankingu

Małe i średnie firmy mają apetyt na rozwój
Damian Zapłata
członek zarządu Allegro.pl

W czasach, gdy powszechna stała się opinia, że światowa gospodarka stoi na rozdrożu, a jej przyszłość
w wielu aspektach owiana jest mgiełką niepewności,
jeden trend jest pewny i w stu procentach oczywisty.
To oczywiście cyfryzacja. O ile w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego postępuje
ona z różną szybkością, o tyle jednym z liderów pod
względem tempa przenoszenia się do sieci jest bez
wątpienia handel. W Allegro tworzymy korzystne
warunki dla rozwoju małych i średnich firm — a jest
ich na naszej platformie ponad 100 tysięcy — które,
podobnie jak my, widzą ogromny potencjał w rozwoju polskiego handlu internetowego. W Polsce tylko
9 na 100 zakupów ma miejsce online. W najbardziej
rozwiniętych krajach, takich jak Wielka Brytania, jest
ich prawie trzykrotnie więcej. Dzięki naszej platformie każdy, kto chce spróbować sił w handlu online,

może bez żadnych kosztów otworzyć konto na naszej
platformie i rozpocząć sprzedaż, docierając do wielomilionowej rzeszy klientów.
Beneficjentami są klienci oszczędzający czas, pieniądze i zyskujący dostęp do niemal nieograniczonego
wyboru produktów, których wcześniej nie mogliby
kupić bez długotrwałego krążenia po sklepach lub
wręcz podróży. Jednak na cyfryzacji handlu w nie
mniejszym stopniu korzystają sprzedawcy. Wśród
e-Gazel Biznesu nie brakuje firm handlowych z wieloletnią tradycją, dla których zaistnienie w internetowym kanale sprzedaży stało się nowym impulsem
rozwojowym, pozwoliło wyjść poza lokalne rynki i znacząco zwiększyć sprzedaż. W sześcioletniej tradycji
tego zestawienia można spotkać nawet takich laureatów, którzy dziś myślą o giełdowym debiucie. Handel
w sieci jest także inkubatorem zupełnie nowych
biznesów, których, według szacunków, co roku przybywa w Polsce około 30 tysięcy, a na naszej platformie w ubiegłym roku pojawiło się 19 tysięcy nowych
kont firmowych. Wśród laureatów zestawienia nie
brakuje podmiotów, które zrodziły się z pomysłu na

biznes wynikającego z poszukiwań jakiegoś towaru
w sieci i które działają wyłącznie w niej. W zeszłym
roku najlepsi sprzedawcy na Allegro, którym udało się
połączyć świetną jakość obsługi klienta z umiejętnym
wykorzystaniem naszych narzędzi, zwiększyli sprzedaż
aż o 118 proc.
Dla obu wspomnianych grup przedsiębiorstw naturalnym środowiskiem stały się platformy handlu internetowego. Dla małych i średnich firm są one doskonałym
sposobem na optymalizację kosztów prowadzenia
handlu w sieci. Zapewniają zaplecze technologiczne,
pozwalają już od startu docierać do milionów klientów, pozwalają optymalizować wydatki marketingowe
i związane ze sprzedażą — słowem racjonalizują działalność e-sklepu z punktu widzenia informatycznego
i ekonomicznego. Dla firm okrzepłych w internetowym
handlu, które zbudowały już swoje e-sklepy i pracują
na budowanie własnych marek, stanowią natomiast
doskonałe uzupełnienie strategii omnichannel.
Gratulując laureatom rankingu „e-Gazele Biznesu
2019”, życzę im dalszych sukcesów w rozwijaniu
ich przedsięwzięć!
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DROGI DO E-HANDLU

Recept na sukces w e-com
Z zakupów internetowych w najróżniejszej formie korzysta
28 mln Polaków. Korzystają z usług około 30 tys. działających w kraju
sklepów internetowych, a co sklep, to historia

K

ażdego dnia w naszym kraju powstaje
średnio 21 sklepów internetowych, a ich
całkowita liczba sięga już ponad 30 tys., co
stanowi wzrost o ponad 6 proc. r/r. Tylko
w ciągu ostatnich 12 miesięcy na polskim
rynku sprzedaży internetowej pojawiło się
1,8 tys. nowych firm — wynika z najnowszego raportu Cushman & Wakefield „Jak ugryźć e-commerce w magazynie firmy”.

Dostrzeganie możliwości

Jak piszą autorzy raportu, skala zakupów przez
internet jest tak duża, że jedna z czołowych firm
kurierskich w „najgorętszym” dniu roku obsługuje nawet milion paczek. Polska stała się międzynarodowym hubem logistycznym, w którym realizowane są zamówienia i zwroty dla największych
europejskich platform i sklepów internetowych.
Biorąc pod uwagę nadal atrakcyjny ze względu
na koszty rynek pracy (w Polsce to 10,1 EUR,
w Niemczech — 34,6 EUR, a w Danii 43,5 EUR)
oraz ciągle niewielki udział kanału internetowego w handlu detalicznym, możemy się spodziewać, że e-commerce w Polsce będzie się nadal
dynamicznie rozwijał. Będzie miał coraz większy
wpływ na system magazynowy, a także na wzrost
popytu na powierzchnię logistyczną. Należy się
też spodziewać wzrostu oczekiwań najemców co
do wyposażenia oraz automatyzacji procesów.
W sieci sprzedają giganci, ale także niszowe
sklepy a nawet blogerzy. Coraz więcej też można
znaleźć cyfrowych produktów, kursów i poradników.

Jakie firmy sprzedają online? Jak wchodzą w wirtualną sprzedaż? Najczęściej obserwujemy dwie
ścieżki. Pierwsza to tradycyjny biznes, który w
pewnym momencie uruchamia kanał online, bo
dostrzega w nim olbrzymi potencjał.
Bardzo dobrym przykładem takiego postępowania jest sklep eobuwie.pl, który przed laty
zajmował czołowe miejsca w rankingu e-Gazele
Biznesu, by ostatecznie z niego wyrosnąć.
Pomysłodawcą i założycielem jest obecny prezes
— Marcin Grzymkowski. Jest on jednym z prekursorów sprzedaży butów przez internet w Europie
Środkowej. Rozpoczynał, bazując na wiedzy o tradycyjnym handlu obuwiem w ramach rodzinnej
sieci sklepów stacjonarnych w Zielonej Górze.
Połączenie doświadczenia i możliwości płynących
z biznesu tradycyjnego z pomysłem na funkcjonowanie w e-commerce pozwoliło mu stworzyć
dzisiejsze eobuwie.pl — serwis obsługujący klientów w kilkunastu krajach.
W prawie 20-letniej historii projektu było kilka punktów zwrotnych. Jednym z ważniejszych
był moment, w którym przychody z działalności
online przekroczyły wyniki ze sprzedaży sklepów
tradycyjnych. E-commerce stał się wówczas wiodącym kanałem sprzedaży. Kolejnym krokiem
naprzód było wdrożenie nowych zaawansowanych rozwiązań technologicznych. W roku 2015
w eobuwie zainwestowała Grupa CCC. Pozwoliło to
pozyskać fundusze na dalszy dynamiczny rozwój.
— Oferujemy nowe doświadczenia zakupowe
i przełomowy kontakt z klientem. Poza mocną

pozycją w sprzedaży online stworzyliśmy nowatorski, wielokrotnie nagradzany format sklepu
obuwniczego, zacierający granice między zakupami online i stacjonarnymi. Za sprawą autorskiego systemu esize.me spopularyzowaliśmy na
masową skalę skanowanie 3D stóp. Dzięki mobilnym Foot Truckom pojawiamy się z naszymi
usługami w zaskakujących lokalizacjach, m.in.
podczas eventów sportowych czy kulturalnych.
Charakteryzuje nas wysyłka zamówień online
w 24 godziny, 30 dni na zwrot i darmowe dostawy — wylicza założyciel firmy.
Spółki z grupy eobuwie.pl zatrudniają łącznie
już ponad 1400 pracowników.
Firma należy dziś do czołówki sprzedaży butów
online na rynku środkowoeuropejskim. Doskonali
też rozwiązania magazynowe. Wkrótce w Zielonej
Górze uruchomi nowe centrum logistyczne.
Poszerza też obecność w sektorze modowym,
rozwijając platformę sprzedażową z modą premium — Modivo.pl.
Tą ścieżką poszły również inne firmy rodzinne, w których założyciele przynajmniej częściowo
oddali kierowanie swoim dzieciom. Młodsze pokolenie, lepiej obeznane z nowoczesnymi technologiami, chętniej wkracza w e-commerce. Wśród
laureatów tegorocznego rankingu, którzy poszli
tą drogą, można wskazać m.in. handlującą farmaceutykami Grupę MND z Działdowa.
Dla firmy Debiut Plus początkiem działalności
e-commerce była druga połowa 2014 r., kiedy powstał sklep Higiena.net.pl. Jego twórcy mieli obawy, czy oferta profesjonalnych produktów czysz-

Decydujący asortyment. Udało się nam dobrze
dobrać asortyment sklepu. Wyjątkowe lampy, meble
i artykuły wystroju przyciągnęły klienta — uważa
Szymon Babiarz, właściciel sklepu polskielampy.pl.

Sprawdzona zasada. Dochód nie zawsze jest
najważniejszy. Zadowolony klient wraca
i przyprowadza następnego — podkreśla Piotr
Sendecki, prezes Sendpolu.

Celny strzał. Obawialiśmy się, czy profesjonalne
produkty czyszczące zyskają popularność w internecie.
Rzeczywistość pokazała, że niepotrzebnie — przyznaje
Mateusz Miągowski, współwłaściciel firmy Debiut Plus.

Giganci i blogerzy
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merce jest tyle, ile firm
czących oraz systemów higienicznych będzie się
cieszyła popularnością w sieci. Czynnikiem, który
przeważył wejście w e-commerce było wprowadzenie nowego modułu przez producenta oprogramowania ERP — firmę Comarch.
— Moduł e-sklep pozwalał na stworzenie pełnowartościowego i funkcjonalnego sklepu internetowego niewielkim kosztem i niskim zaangażowaniem z naszej strony, ponieważ cała baza
produktów i infrastruktura była już praktycznie
gotowa. Z tego rozwiązania nadal korzystamy.
Wspólnie z Comarchem rozwijamy swój biznes
w kanale e-commerce — mówi Mateusz Miągowski,
współwłaściciel Debiut Plus.
Firma postawiła na edukację potencjalnych
klientów, aby nie czuli się zagubieni w meandrach
branży. Jej właścicielom zależy, aby klient wybrał
produkt, z którego będzie zadowolony. Dlatego
w jasny sposób tłumaczą możliwe użycie i korzyści ze stosowania danego produktu.

Pasje i przypadki

ki raczkujący rynek online — wspomina właściciel.
Cztery lata później na polskim rynku pojawiło się kilka nowych marek designerskiego
oświetlenia, z którymi firma nawiązała współpracę. Mniej więcej w tym samym czasie sklep
polskielampy otrzymał nową szatę graficzną,
rozpoczął również sprzedaż w serwisach eBay
i Allegro. Zaczął dostarczać towary odbiorcom
z całej UE.
Teraz lampy, które sprzedaje, można spotkać
w mieszkaniach i domach, ale także w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych,
takich jak Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria
Senatu czy Ministerstwo Rozwoju.
Właściciele firmy przymierzają się do otwarcia
tzw. showroomu w Łańcucie, gdzie mieszkają.
Będzie można tam obejrzeć najciekawsze modele
oraz osobiście odebrać towar. Szukają nowych
rynków i kanałów sprzedaży. W 2020 r. planują
rozpocząć sprzedaż poprzez Amazon.

Drugi model rozpoczynania działalności e-commerce reprezentują firmy z kilkuletnim, najwyżej
kilkunastoletnim doświadczeniem. Niektórzy z
założycieli wcześniej pracowali w sklepach internetowych i zdecydowali się zarabiać na własny
rachunek, tworząc podobne sklepy w tej samej
lub zbliżonej branży. Mają pewne doświadczenie
oraz listy i kontakty do dostawców. W tej grupie
są też firmy, które znalazły atrakcyjny cenowo i
chodliwy towar i korzystając z jego powodzenia
rozwijają działalność.
Szymon Babiarz w 2008 r. kupił domenę polskielampy.pl. Sklep działał na darmowej licencji
i prowizorycznych grafikach.
— Wielu rzeczy musieliśmy nauczyć się sami,
gdyż nie mieliśmy funduszy na zatrudnienie profesjonalnej agencji marketingowej. Ma to jednak
swoje plusy, dzięki temu poznaliśmy od podszew-

Trafne decyzje

Odwrócona kolejność. Początkowo piga.pl była
pośrednikiem w usługach druku, by z czasem
rozbudowywać własny park maszynowy
— twierdzi Mateusz Gabryś.

Przewaga sieci. Punktem zwrotnym był moment,
w którym przychody z działalności online przekroczyły wyniki ze sprzedaży sklepów tradycyjnych
— mówi Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl.

Jacek Stężała, prezes spółki HSI w Opolu, uważa, że w jego przypadku powodzenie przyniósł
dobrze wybrany produkt. Kiedy zaczęła siadać
sprzedaż w sklepie stacjonarnym, firma postawiła
na monitory iiyama o wysokiej jakości wykonania
i niezawodności.
Tyska drukarnia piga.pl powstała w 2009 r.
Z małego sklepu internetowego pośredniczącego
w zamawianiu druku z czasem przekształciła się
w znaczącą firmę na rynku poligraficznym.
— Rozwojowi sprzyjało powołanie spółek zależnych na innych rynkach europejskich, co pozwoliło nam na ekspansję poza rynek polski. Mamy
kilkadziesiąt sklepów internetowych w różnych
częściach Europy i świata. Regularnie eksportujemy nasze produkty do ponad 50 krajów — mówi
Mateusz Gabryś, prezes tyskiej firmy.

Bywa też inaczej. Ratownik medyczny Piotr
Sendecki zamierzał szkolić innych z udzielania
pierwszej pomocy. Do tego typu zajęć potrzebował m.in. defibrylatora treningowego AED. W tym
czasie na polskim rynku było dostępnych kilka
modeli, ale w wygórowanych cenach.
— Nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak proste
urządzenie kosztuje aż tak dużo. Postanowiłem go
poszukać na zagranicznych platformach — opowiada Piotr Sendecki.
Okazało się, że firmy z Chin produkują takie symulatory w znacznie niższej cenie. Piotr Sendecki
zamówił kilka sztuk na próbę. Po testach kilka
sprzedał na portalu z aukcjami. Inne firmy szkoleniowe też czekały na taki towar… i tak się zaczęło.
Później oprócz sprzedaży przez platformę Piotr
Sendecki założył sklep internetowy. Miał zamiar
oferować tylko to jedno urządzenie, ale skoro
klienci chcieli kupować również inne artykuły,
postanowił rozszerzyć asortyment. Dziś firma ma
kilkaset pozycji w sklepie i treningowy defibrylator AED produkowany specjalnie dla niej.
W przypadku Łukasza Pawlika, zapalonego
wędkarza, o profilu e-sklepu zdecydowała jego
pasja. Jak sam mówi, prowadzenia sklepu online Rockworld z artykułami dla karpiarzy nigdy
nie traktował jako obowiązek, lecz przyjemność.
Dzięki temu sklep systematycznie rozwijał się,
zdobywając to nowych klientów.

Rynek będzie rósł

Kolejne lata przyniosą dalszy rozwój sprzedaży
w modelu omnichannel. Dlatego rozwijać się będzie także kanał mobile. Sprzedawcy będą musieli dostosować się do potrzeb konsumenta, jego
wymagań i tak dopasować model biznesowy, aby
wprowadzone usprawnienia przekuć na przewagę konkurencyjną. Dotyczy to nie tylko sprzedaży, lecz również logistyki zwrotów, elastyczności
i szybkości reakcji. [BAW] © Ⓟ

Automatyzacja i ekspansja. Inwestujemy w nowe
technologie, które automatyzują zamawianie towaru
i księgowość. Budujemy też podobny biznes w Czechach
i na Słowacji — mówi Jacek Stężała, prezes spółki HSI.
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e-Gazele dają wgląd w megatrendy
rozwojowe w Polsce
IGNACY
MORAWSKI

P

rzychody ze sprzedaży internetowej firm
znajdujących się na liście e-Gazel sięgają
8 mld zł. Jest to zatem pokaźna próba
polskich firm handlowych, z udziałem
w ogólnym handlu e-commerce przekraczającym 15 proc. W wynikach tych firm
można zauważyć wiele istotnych zjawisk, które
dotyczą całego sektora handlowego, a nawet
całej gospodarki.
Wyróżniłem pięć głównych trendów, które
widoczne są w rankingu e-Gazele Biznesu
i które mówią nam coś ważnego o szerszym
krajobrazie polskich przedsiębiorstw.
Przede wszystkim e-commerce jest niemal
skazany na bardzo dynamiczny wzrost obrotów.
Wzrost przychodów firm z rankingu sięgnął
45 proc. Przenoszenie aktywności zakupowej
Polaków do sieci będzie trwało jeszcze długo,
ponieważ udział e-commerce w obrotach wciąż
jest znacznie mniejszy niż potencjał wynikający
z rozwoju tego kanału sprzedaży. Polacy wciąż
kupują w internecie dwukrotnie rzadziej niż np.
Niemcy, ale w ostatnich pięciu latach odsetek
Polaków kupujących w sieci rósł niemal dwukrotnie szybciej niż w Niemczech.
Po drugie, rozwój handlu internetowego bardzo mocno premiuje efekty skali (polegają one
na tym, że jednostkowy koszt sprzedaży maleje
wraz ze wzrostem liczby klientów), a przez to
będzie sprzyjał konsolidacji w sektorze przedsiębiorstw. Wizja, że internet otwiera nisze przed
mikrofirmami sprawdza się słabo. Internet pro-

muje tych, którzy umieją sprzedawać masowo.
Widać to na liście e-Gazel. W tegorocznej edycji
5 proc. największych firm odpowiadało za 76,5
proc. sprzedaży wobec 75 proc. przed rokiem.
Największe firmy na liście rozwijały się średnio
szybciej niż firmy mniejsze.
Po trzecie, zaostrzenie regulacji dotyczących
tradycyjnego handlu sprzyja handlowi internetowemu. Aż jedna trzecia firm na tegorocznej liście
wskazała, że zakaz handlu w niedzielę podniósł
ich przychody. Wprawdzie większość z tej grupy
wskazywała, że ten efekt nie był duży, ale małe
zmiany kumulują się w długim okresie. Wiele
wskazuje na to, że przeciętny Polak mniej chętnie spędza czas w galeriach handlowych i coraz
częściej jest gotowy kupować w sieci to, czego
wcześniej szukał fizycznie w sklepach. Wskazują
na to m.in. dane o malejącej aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości handlowych —
inwestorzy czują, że przyszłość leży gdzie indziej
niż w wielkich molochach handlowych.
Po czwarte, rozwój firm e-commerce dobrze
odzwierciedla zmiany stylu życia Polaków. Do
najszybciej rosnących kategorii sklepów należą
te zajmujące się odzieżą, obuwiem i sprzętem
sportowym. W przypadku sprzętu sportowego
widać wzrost popularności aktywności fizycznej, który zmienia wiele rynków — od oczywistych, jak rynek usług sportowych (salony
fitness itd.) czy wspomniany sprzęt, po mniej
oczywiste, jak rynek audiobooków. W przypadku odzieży widzimy najbardziej ewidentne ze
wszystkich branż przesunięcie preferencji od
zakupów fizycznych do wirtualnych.
Jednocześnie analizując profil branżowy
e-Gazel Biznesu widać wciąż dominację bar-

dzo tradycyjnych branż, takich jak sprzedaż
sprzętu RTV i AGD czy wyposażenia domowego. Sprzedaż ubrań rośnie bardzo szybko, ale
odpowiada tylko za 2 proc. obrotów firm z listy.
Nadal bardzo niski udział i dynamikę poniżej
średniej notują sprzedawcy żywności — polski
rynek wciąż czeka na mocniejszy ruch w górę
w tej branży. Można zatem postawić tezę,
że przekroczenie Rubikonu między światem
realnym i wirtualnym w handlu jest jeszcze
przed nami. Nastąpi wtedy, gdy w sieci Polak
kupi nie tylko telewizor i lampę, ale też majtki
i chleb.
Po piąte, profil e-Gazel dobrze odzwierciedla
model rozwojowy całej polskiej gospodarki
— mocną koncentrację na obrotach i relatywnie
niską na budowie marki. Wiele największych
firm na liście to firmy osiągające ogromne obroty na zewnętrznych platformach sprzedażowych, nie budujące swoich mocnych marek, ale
opierające się na masowej sprzedaży niskomarżowych produktów i inteligentnym marketingu.
Jest to wirtualne odzwierciedlenie podobnego
modelu rozwojowego w przemyśle, gdzie
bardzo szybko rozwijała się w ostatnich latach
produkcja na rzecz tzw. marek własnych dużych
sieci handlowych. Należy docenić ten sukces
i nie wybrzydzać na mało wyrafinowany model
rozwoju — takie jest miejsce Polski w światowych łańcuchach dostaw i polskie firmy umieją
się w nie dobrze wpasować.
Ale warto pamiętać, że istnieją też poważne ograniczenia takiego modelu rozwoju.
Ostatecznie masową sprzedaż na niskich
marżach będą powoli przejmować dostawcy
z krajów znacznie uboższych niż Polska. © Ⓟ

Średni procent obrotów generowanych
w kanałach e-commerce w firmach
handlu detalicznego

Odsetek Polaków, którzy w ciągu miesiąca
kupili coś przez internet

w proc.

Ignacy Morawski
dyrektor działu raportów i analiz Bonnier
Business Polska, szef platformy SpotData
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O RYNKU

Trwa triumfalny pochód

Rok do roku wartość zdalnej sprzedaży rośnie w tempie dwucyfrowym.
Sprzyja temu rozwój technologii i upowszechnianie dostępu do internetu
KRZYSZTOF
POLAK

E

lektroniczny handel jest praktykowany od
ponad 35 lat — od 1984 r. Pierwszą klientką,
która dokonała zakupów w trybie zdalnym
była 72-letnia wtedy Jane Snowball, która ze
względu na złamane biodro nie mogła udać
się do sklepu. Właśnie z myślą o takich osobach jak ona Michael Aldrich, brytyjski inżynier,
skonstruował system zdalnego zamawiania zakupów za pomocą odbiornika telewizyjnego i kabla
telefonicznego. W maju 1984 r. Jane Snowball
szybko nauczyła się obsługiwania zbudowanego
przez niego systemu i w pilotażu jako pierwsza
konsumentka zamówiła płatki zbożowe, margarynę i jajka, które następnie przyniesiono jej
do domu.
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E–handel w postaci, jaką znamy dziś, zaistniał
10 lat później, w 1994 r., wraz z wejściem w użycie protokołu Secure Socket Layer (SSL), który
umożliwia bezpieczne szyfrowanie informacji wysyłanych przez internet. Wtedy też, w 1994 r., Jeff
Bezos założył sklep elektroniczny Amazon, który
dziś jest liderem globalnego rynku e–commerce.
Metoda szyfrowania SSL sprawiła, że dokonywaniem zakupów przez internet zainteresowały się
naraz całe rzesze nabywców i tak rozpoczął się
pochód handlu elektronicznego.

Obraz rynku

Odsetek internautów kupujących online dynamicznie wzrasta z roku na rok. W Polsce roku
2019 już 62 proc. internautów korzysta z jego dobrodziejstw, czyli o 6 proc. więcej niż w 2018 r.,
gdy odsetek ten wyniósł 56 proc., a w 2017 r.
— 54 proc. Trochę wolniejszy wzrost zaintere-

sowania polskich nabywców odnotowały zagraniczne e–sklepy. W roku bieżącym kupuje
w nich 26 proc. internautów, czyli o 3 proc. więcej
niż w 2018 r., gdy odsetek ten wyniósł 23 proc.,
a w 2017 r. — 16 proc.
— Potencjał handlu elektronicznego nadal jest
olbrzymi. Ten rynek w Polsce dalej będzie rósł
w tempie dwucyfrowym — prognozuje Krzysztof
Andrzejczak, chief commerce officer w Publicis
Groupe Polska — firma ta niedawno opublikowała raport „(kręte) ścieżki konsumenta w e–commerce”, w którym prezentuje internetowy kanał
sprzedaży jako niewyczerpane źródło informacji
o konsumentach.
Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów
to — zgodnie ze wskazaniami polskich internautów — możliwość kupowania o każdej porze,
czyli w trybie 24/7 — 75 proc., brak konieczności
fizycznego przemieszczania się do sklepu — 72

e–handlu
proc. oraz nieograniczony czas wyboru — 68 proc.
wskazań.
— Zakupy w sieci powoli stają się częścią nowego stylu życia i stanowią istotną alternatywę dla
tradycyjnych sklepów. Wprawdzie odsetek e-zakupów w całościowym handlu wynosi niewiele,
bo około 4-5 proc., ale wartość ta systematycznie
rośnie. Nabywcy dążą do uzyskania maksymalnej wygody. Przez internet można kupić niemal
wszystko, a dzięki wysoko wyspecjalizowanym
usługom kurierskim towar trafia do odbiorcy
najpóźniej w 48 godzin od złożenia zamówienia
— komentuje Rafał Nawłoka, prezes DPD Polska.

Znajomość postaw

Obraz polskiego e–handlu zawarty jest w raporcie „E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla
e-Commerce Polska”. Przedmiotem badania,
które raport odzwierciedla, były m.in. zachowania zakupowe w e–sklepach, rozpoznawalność
marek, czynniki, które zachęcają internautów do
zakupów przez internet, a także problemy, jakie
napotykają przy zakupach. Przy okazji zidentyfikowano postawy, zwyczaje i motywacje związane
z kupowaniem online.
Część firm prowadzących sprzedaż w sieci dobrze rozumie wyzwania i możliwości wynikające
ze zmian w zwyczajach zakupowych i dokonującej
się transformacji handlu detalicznego. Wciąż jednak w wielu przypadkach trudno jest im uzyskać
dane dotyczące aktywności kupujących, by na
tej podstawie przeprowadzić rzetelną analitykę,
a następnie uczynić ją podstawą własnych działań. W konsekwencji aktywność handlowa w sieci
wynika najczęściej z intuicji bądź wskazań ekspertów znających e–handel na podstawie badań.
W mniejszym stopniu wynika z własnych aktualnych analiz trendów i postaw zakupowych konsumentów.
Raport o polskim e–handlu przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki
Elektronicznej. Badanie zostało zrealizowane
w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (computer-assisted web
interview) na reprezentatywnej próbie ponad
1600 internautów w wieku co najmniej 15 lat.
Dane zbierano w pierwszej połowie roku 2019.
Ponad 200-stronicowy raport dostarcza kompleksowej i rzetelnej wiedzy na temat polskiego
rynku e–commerce, postaw zakupowych oraz
popularności sklepów internetowych w różnych
kategoriach produktowych.

Przewodzą młodzi

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania
Gemius internauci wskazują, że e-sklepy dają
szersze niż w sklepach stacjonarnych możliwości
wyboru produktów — taką opinię wyraziło 51 proc.
respondentów, gdy w 2018 r. tylko 46 proc. Są także wygodniejsze niż zakupy dokonywane w sposób
tradycyjny — 58 proc., gdy w 2018 r. — 52 proc.
Dokonywanie zakupów przez internet uważają też
za łatwiejsze — 52 proc., gdy w 2018 r. — 49 proc.,
a także tańsze — 44 proc., gdy w 2018 r. — 42 proc.
Najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym do dokonania zdalnych zakupów jest

niezmiennie laptop — 74 proc., chociaż w 2018 r.
na tę opcję wskazało aż 82 proc. respondentów.
Coraz lepsze wyniki uzyskuje praktyka sprzedaży
przez kanały mobilne — na smartfonach kupuje
już 61 proc. konsumentów, czyli o 3 proc. więcej
niż w 2018 r., a na tabletach 27 proc. — aż o 6 proc.
więcej w porównaniu do 2018 r.
Jeszcze w ubiegłym roku aż 64 proc. internautów kupujących online było osobami poniżej 34
roku życia. Dzisiaj grupę tę stanowi mniej niż
połowa — tylko 42 proc. W tej grupie wiekowej
spadek wyniósł 22 proc. Znacząco wzrosło zainteresowanie internetowymi sklepami w grupach
starszych internautów. Osoby w wieku powyżej 50
lat stanowią już ponad czwartą część nabywców
kupujących w trybie online — 26 proc., co oznacza wzrost aż o 14 proc. w porównaniu do 2018 r.
Internauci w wieku od 35 do 49 lat stanowią ponad 32 proc. wszystkich nabywców, czyli o 7 proc.
więcej w porównaniu do 2018 r.
— Młodzi ludzie w wieku od 14 do 19 lat mają
zdecydowanie najmniejsze problemy z aktywnością w wirtualnej rzeczywistości — 74 proc.
dokonuje zakupów online. Gdy rozpoczynamy
samodzielne życie, wskaźnik ten spada do 66
proc. Ale gdy w rodzinie pojawia się pierwsze
dziecko, odsetek kupujących w sieci znów zdecydowanie wzrasta do poziomu identycznego jak
w przypadku młodzieży, czyli 74 proc. — mówi
Adam Malarski, starszy menedżer w zespole dóbr
konsumpcyjnych E&Y, odwołując się do wyników
badania E&Y „Konsument w dobie omni channel” przeprowadzonego wiosną 2018 r. na reprezentacyjnej dla Polski próbie 1628 osób w wieku
15-75 lat.
E-zakupy niezmiennie pozostają domeną osób
z przynajmniej średnim wykształceniem (72 proc.
badanych) i mieszkańców miast z populacją mniejszą niż 200 tys. (45 proc. respondentów) — wynika
z kolei z badania Gemius.

Najpierw wiedza

Współczesny konsument odwiedza elektroniczne
platformy do zakupów nie tylko dlatego, by coś
kupić. Znajduje tam również kopalnię wiedzy o
produktach, a także miejsce do dzielenia się swoimi opiniami i uwagami. W e-sklepach znajduje
recenzje, porównuje ceny, co pomaga mu określić
najlepszą dla siebie opcję zakupową.
Czterech na dziesięciu internautów szuka w e-sklepach inspiracji. Nie mają jeszcze sprecyzowanego pojęcia, co chcą kupić, a do wyboru skłania ich dopiero wiedza i rekomendacje zdobyte
podczas przeglądania zawartości elektronicznych
platform handlowych. Ponad 60 proc. zapoznaje
się z opiniami o produktach przed zakupem. Co
szczególnie warte odnotowania, na polskim rynku
Allegro jest popularniejsze niż Google w kategorii
poszukiwania informacji o produktach.
— Internauta na swojej drodze do sklepu porusza się między wieloma punktami styku, może
korzystać z kilku witryn w trakcie jednej misji
zakupowej, a swoją wizytę w sklepie traktuje
również jako początkowy etap inspiracji, poszukiwań i rozważania produktu — podkreśla Krzysztof
Andrzejczak z Publicis Groupe Polska. © Ⓟ

Polski rynek
e–commerce 2019

38

mln

Tyle wynosi populacja Polski.

83,4

proc.

27,5

mln

Taka jest penetracja internetu w Polsce
przez osoby w wieku od 7 do 74 lat.

Tyle osób ma w Polsce dostęp do internetu.

62

proc.

Taki odsetek internautów dokonał kiedykolwiek
zakupów online.

16,5

mln

Tylu polskich internautów (60 proc. internautów),
kupuje w polskich sklepach internetowych.

4,29

mln

Tylu polskich internautów (26 proc.) kupuje
w zagranicznych sklepach internetowych.
Źródło: „E-commerce w Polsce 2019”. Gemius

Stan obecny i prognozy
rozwoju e-handlu w Polsce

13

Taką pozycję zajmuje Polska w zestawieniu
najszybciej rosnących rynków e-commerce
na świecie wg raportu Statista Digital
Market Outlook.

50

mld zł

60

mld zł

Taką wartość osiągnie krajowy e-handel
na koniec 2019 r. (w 2015 r. wartość ta
nie przekroczyła 30 mld zł).

Taką wartość osiągnie polski e-handel
w 2020 r., zgodnie z prognozami PwC
zaprezentowanymi w raporcie „Polacy na
zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu”.
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LOGISTYKA

Rośnie liczba internetow
Logistyka w tradycyjnym handlu tak się różni
od tej realizowanej na potrzeby e-commerce,
że w praktyce mamy do czynienia
z dwoma odmiennymi łańcuchami dostaw
MARCIN
BOŁTRYK

D

ynamiczny rozwój handlu internetowego
jest faktem. Centra dystrybucyjne wyspecjalizowane w e-commerce wyrastają jak
grzyby po deszczu, a coraz więcej podmiotów zajmujących się handlem tradycyjnym
rozszerza ofertę o kanał online.
Logistyka detalisty różni się diametralnie
od logistyki obsługującej handel internetowy.
W handlu tradycyjnym sprzedawcę z klientem
łączy sklepowa półka. Uzupełnienia towaru na tej
półce mają charakter skonsolidowany zarówno
ilościowo (np. w sklepie czy markecie), jak i czasowo (np. raz dziennie lub kilka razy w tygodniu).
— W handlu online wspomniany łącznik przesuwa się w górę łańcucha dostaw — do magazynu.
Konsolidacja znika — indywidualne zamówienia
klientów pojawiają się w magazynie w czasie rzeczywistym, natychmiast po wejściu do systemu,
i wymagają ich błyskawicznej obróbki. Tradycyjny
magazyn, operujący większymi jednostkami ładunkowymi, zamienia się w dark shop — magazyn
z funkcją sklepu kompletującego i ekspediującego
małe zamówienia w dużych ilościach w możliwie
jak najkrótszym czasie — wyjaśnia Jacek Olszewski,
dyrektor w Miebach Logistik
Dlaczego dark shop? Bo klient nie widzi kupowanego towaru, który jest dla niego pobierany
i pakowany cudzymi rękami. Taka swoista „fabry-

Terminowość dostawy oznacza po pierwsze
szybki i efektywny proces kompletacji, pakowania
i wysyłki w magazynie, po drugie — szybki transport z magazynu do klienta. Pociąga to często za
sobą konieczność automatyzacji głównych procesów magazynowych, by można było sprostać
wymaganiom odnośnie do czasu obróbki zlecenia
i przepustowości całego systemu.
— Ta tendencja jest widoczna już dziś i będzie
się z pewnością wzmacniała dzięki wzrostowi
obrotów e-handlu, a jednocześnie spadającej
dostępności personelu do pracy w magazynach.
Zjawisko to wymusza na rynku usług logistycznych stosowanie rozwiązań built-to-suit dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów,
często z zastosowaniem rozwiązań zautomatyzowanych. Takie rozwiązania jednak, z racji skali inwestycji, dotyczą praktycznie dużych podmiotów
operujących dużymi strumieniami materiałów.
Małe firmy e-commerce, których właścicielami
bardzo często są firmy Venture Capital, inwestują przede wszystkim w marketing, aplikacje IT
czy pozycjonowanie w wyszukiwarkach — uważa
Jacek Olszewski.

Szansa operatora

Unikanie inwestycji w logistykę stwarza szansę dla
operatorów logistycznych wyspecjalizowanych w
procesach specyficznych dla e-commerce.
Firmy logistyczne, które jeszcze kilka lat
temu odpowiadały jedynie za dostarczenie
paczki z punktu A do punktu B, dziś stały się

Czasy, w których sklepy internetowe decydowały się
na samodzielne wysyłanie towaru do klientów to już
przeszłość. Dziś zdecydowana większość firm e-commerce
zleca na zewnątrz całą logistykę kontraktową.
Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics

ka paczek” wytwarza ogromną liczbę przesyłek
kurierskich wysyłanych do drzwi klienta lub do
punktów odbioru.

Pięć gwiazdek

— Konsekwencją tego jest również znaczny ruch
paczek w przeciwnym kierunku, gdyż klient ma
prawo zwrotu i często z niego korzysta, skoro
nie przymierzał i nie oglądał towaru w sklepie.
Co jest zatem ważne dla firmy handlującej w sieci? Po prostu pięć gwiazdek przyznanych przez
klienta zadowolonego z szybkiej i terminowej
dostawy zamówionego towaru — twierdzi Jacek
Olszewski.
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dla sklepów internetowych głównymi partnerami, którzy mają bardzo istotny wpływ na ich
biznes.
— Czasy, w których sklepy internetowe decydowały się na samodzielne wysyłanie towaru do
klientów to już przeszłość. Dziś zdecydowana
większość firm e-commerce zleca na zewnątrz
całą logistykę kontraktową [magazynowanie,
komplementacje zamówień, pakowanie i obsługę zwrotów — przyp. red.] oraz dystrybucję
wyspecjalizowanym operatorom logistycznym.
Niesie to jednak pewne konsekwencje. Dla sklepów internetowych oznacza konieczność zaprojektowania łańcucha dostaw, który będzie

pewny, efektywny i nie zrujnuje budżetu. Dla
operatora logistycznego z kolei to konieczność
opracowania oferty, z której mogliby skorzystać nawet najmniejsi partnerzy — mówi Adam
Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics odpowiedzialny za dystrybucję krajową i logistykę
kontraktową.
Podstawowym elementem współpracy między
firmą zajmującą się magazynowaniem i dostawą
towaru a sklepem internetowym jest integracja
systemu ERP sklepu z systemem magazynowym.
Operator logistyczny jak najszybciej musi umożliwić sklepowi połączenie systemowe i wdrożyć
jego operacje. Przy dużej liczbie klientów i ich

ych zakupów w ciemno

Silna więź. Internetowe sklepy i operatorów logistycznych musi łączyć
partnerska więź. Bardzo często od tych drugich zależy sukces tych pierwszych.
Operatorzy odpowiadają za wiele procesów, które są podstawą budowania
przewagi konkurencyjnej w e-handlu.

stosunkowo częstej fluktuacji to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza że każdy z nich może oferować
inny rodzaj towaru, wymagający zupełnie innych
procedur.
— Innym wyzwaniem jest dopasowanie oferty do potrzeb sklepów e-commerce. Dzisiaj nie
wystarczy jedynie dostarczać szybko i bezbłędnie. Rosnąca chęć indywidualizacji zakupów
powoduje, że na firmę logistyczną nakładane są
nowe obowiązki, które zwiększają jej elastyczność. Sklepy chcą się wyróżniać na przykład
przez dodatkową ofertę wzbogacającą doświadczenia zakupowe. Zdarzają się przypadki, w których do paczki dołączane są spersonalizowane

listy, inserty czy gadżety — opowiada Adam
Galek.
Liczba sklepów internetowych z roku na rok rośnie. Aby się wyróżnić, zaczynają rywalizować już
nie tylko ceną, lecz także usługami dodatkowymi.
Coraz więcej sklepów oferuje klientom dostawę
następnego dnia czy możliwość płatności kartą
przy odbiorze.
— Przy przesyłkach paletowych [np. zakupy
sprzętu AGD lub mebli — przyp. red], które stanowią istotną część całego rynku e-commerce,
do usług dodatkowych zalicza się często wniesienie i instalacja nowego sprzętu oraz zabranie
zużytego. I choć są to usługi dodatkowo płatne,

powodują konieczność zmian w procesach firmy
logistycznej. Zdecydowanie zwiększa to liczbę
operacji, którą musi przejść paczka. Niezależnie
czy usługa dodana realizowana jest jeszcze
w magazynie czy już u klienta, w zdecydowanej
większości przypadków dokonuje jej człowiek.
Mimo automatyzacji, która coraz częściej jest
wykorzystywana w magazynach, praca ludzka
wciąż jest podstawą. Wszelkie niestandardowe
wymagania stawiane przez sektor e-commerce
powodują konieczność zatrudnienia większej liczby osób. A to oznacza dodatkowe koszty, które
ponoszą sklepy lub ich klienci — sumuje Adam
Galek. © Ⓟ
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HANDEL W SIECI

Niedzielny zakaz
dźwignią e-handlu

Na zakazie handlu w niedzielę tracą wielkie sklepy i galerie. Zaistniałą lukę
próbują wykorzystać e–sklepy, oferując niedzielne promocje i upusty
Zamknięte
sklepy,
otwarte
witryny.
Zakaz handlu
w niedziele
w oczywisty
sposób
przyczynił się
do zwiększenia
obrotów firm
prowadzących
sprzedaż online,
choć nie aż
tak znacznie,
jak się tego
pierwotnie
spodziewano.

KRZYSZTOF
POLAK

W

pierwszym półroczu 2019 wyniki małych
centrów handlowych w Polsce zjechały
w dół. W porównaniu z pierwszym półroczem 2018 zanotowały spadek klientów
o 3 proc., a obroty najemców powierzchni
handlowej spadły o ponad 4 proc. — wynika
z raportu Retail Institute.
Paradoksalnie trwa zapotrzebowanie na wznoszenie właśnie małych centrów handlowych, zwłaszcza parków handlowych. Inwestorzy i deweloperzy
jeszcze nie zdążyli zareagować na zmianę trendu.
I nie można się temu dziwić, bo od zakupienia gruntu
i uzyskania wszystkich pozwoleń wymaganych do
rozpoczęcia budowy, aż po komercjalizację otwartego wreszcie obiektu mija z reguły 3 — 5 lat.
Sytuacja zaistniała wskutek wprowadzenia ustawowego zakazu handlu w niedzielę hamuje wzrost obrotów zwłaszcza dużych detalistów obecnych w wielkich sklepach i centrach handlowych. Jednocześnie
sprawia, że większa niż dotąd uwaga rynku jest kierowana w stronę handlu przez internet.

W wielkim mieście

Kłody rzucane pod nogi wielkim sklepom oznaczają
zarazem zapalenie zielonych świateł dla mniejszych
sklepów, a przede wszystkim sklepów oferujących
sprzedaż przez internet. Stopniowo, ale systematycznie rośnie skłonność Polaków do wydawania
pieniędzy w e–sklepach. Nawet co dziesiąty złoty w
obrocie handlowym na terenie Polski jest wydawany
przez transakcje dokonywane zdalnie — wynika z
analiz Instytutu Badawczego Gfk. To kolejny argument, który zyskuje branża sprzedaży prowadzonej
zdalnie.
— Analizując obecne zachowania Polaków w sieci, nietrudno prognozować, że e–commerce może
liczyć na dodatkowy wzrost obrotów online w niehandlowe niedziele. Jednocześnie trzeba przyznać,
że niedzielny zakaz handlu nie wpływa na tak duży
wzrost sprzedaży w branży e-commerce, jakiego się
spodziewano po wejściu w życie ustawy zakazującej
handlu w niedzielę — ocenia Paweł Wyborski, prezes
zarządu QuarticOn.
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Zamknięte drzwi sklepów stacjonarnych stają się
sprzymierzeńcami sklepów oferujących zdalne zakupy, umożliwiają im osiągnięcie dodatkowego ruchu
i pozyskanie klientów bez zwiększania nakładów na
reklamę. Nie może więc dziwić to, że przedsiębiorcy
prowadzący e–handel modyfikują swoją ofertę i proponują promocje i rabaty tym, którzy zdecydują się
na zakup w niedzielę.
Ważnym czynnikiem sukcesu zakupów internetowych jest to, komu są one proponowane. Analitycy
Gfk sprawdzili, jak geografia Polski różnicuje poziom
wydatków na zakupy online. Przeanalizowano 379
powiatów, w tym miasta powiatowe. Zweryfikowano
potencjał e-commerce w populacji nabywców.
Wnioski nie pozostawiają wątpliwości — im większa liczba ludności w mieście, tym suma wydatków
w e–handlu jest wyższa.
— Duże miasta to wyższe zarobki, bogata oferta
handlowa przyciągająca konsumentów z regionu,
konsumpcyjny styl życia. Z tych powodów duże
miasta ze swoją koncentracją popytu konsumenckiego stanowią główne obszary zainteresowania i rozwoju e-handlu — czytamy w raporcie Gfk
„Omnichannel 2019”.

Zwrot ku internetowi

Carrefour od dawna realizuje handel w trybie
e-commerce. Dotychczas mogli z niego korzyREDAKCJA

Wojciech Kowalczuk
DYREKTOR ARTYSTYCZNY

Tomasz Młynarski

stać klienci w Warszawie i na Śląsku. Teraz, gdy
sieć musi zamykać swoje sklepy w trzy niedziele w miesiącu, postanowiono mocniejszy niż
dotąd akcent położyć na rozwój zdalnej sprzedaży.
— Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Polacy przekonują się do kupowania
produktów spożywczych przez internet. Liczymy,
że wygodę tej formy dokonywania zakupów
w Carrefour docenią także mieszkańcy kolejnych miast, do których kierujemy naszą ofertę
— mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour
Polska.
W październiku 2019 r. Carrefour poinformował
o osiągnieciu przez tę sieć sprzedaży detalicznej
zdolności dostarczania zakupów spożywczych na
terenie całej Polski. W jaki sposób Carrefour to
realizuje? W radykalnie zwiększonym, w porównaniu do dotychczasowego, obszarze dystrybucji
dostawy zamówionych online produktów, które
są dostarczane przez firmę kurierską.
Klienci, którzy zdecydowali się na dokonanie
niedzielnych zakupów przez internet, są informowani na bieżąco o statusie złożonego zamówienia za pomocą kolejnych SMS–ów. Dzięki temu
wiedzą dokładnie, kiedy zakupy będą do odebrania. © Ⓟ
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