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Zróżnicowane skutki eksplozji
WOJCIECH KOWALCZUK

K

ończąc wstęp do ubiegłorocznej – siódmej –
edycji rankingu e-Gazele Biznesu, wyraziłem
przekonanie, że tegoroczne wydanie będzie
o wiele dłuższe od poprzedniego. W tym
miejscu należy przypomnieć, że tegoroczną
listę tworzyliśmy na podstawie wyników
osiągniętych przez firmy w latach 2019 i 2020.
Przyczyną oczekiwanego przyrostu liczby laureatów
miało być przyspieszenie rynku e-commerce
wywołane pandemią, nazywane wielokrotnie jego
eksplozją. I rzeczywiście to, co nastąpiło wraz
z nadejściem pandemii – na początku roku 2020 –
można porównać z eksplozją. Jednakże tylko dla części
firm zajmujących się e-handlem eksplozja ta usunęła
bariery w rozwoju. W przypadku wielu obróciła
w gruzy rynek, na którym dotychczas działały.
O ile przedsiębiorstwa sprzedające w sieci
np. odzież czy artykuły wyposażenia wnętrz
szybko odnotowały znaczące wzrosty obrotów,
o tyle sprzedaż firm działających na rzecz branży
gastronomicznej lub kosmetycznej, za sprawą lockdownu, gwałtownie i na dość długo się załamała.
W efekcie ósma edycja rankingu e-Gazele Biznesu
zgromadziła porównywalną, acz nieco mniejszą liczbę

laureatów niż poprzednia. Są to w znacznej mierze
firmy, które dotychczas nie gościły w zestawieniu,
zaś spora część laureatów z lat poprzednich
ma szansę powrócić do zestawienia dopiero za rok,
po odbudowaniu swojej rynkowej pozycji.
Przygotowując ranking do publikacji,
rozmawialiśmy z laureatami z tego roku i z lat
poprzednich, pytając o najważniejsze wyzwania,
przed którymi, z ich punktu widzenia, stoi branża
e-commerce. Oprócz wspomnianej już odbudowy
rynku, z którą zmaga się część e-biznesów, jako
najpoważniejsze problemy do pokonania najczęściej
wskazywali oni stworzenie bezpiecznych warunków
pracy dla załóg, utrzymanie źródeł zaopatrzenia,
zapewnienie możliwie najbardziej sprawnej logistyki
– zarówno jeśli chodzi o zaopatrzenie, jak i dostawę
zakupionych towarów do odbiorców.
Dodatkowym skutkiem pandemii wydaje się
spadek znaczenia takich czynników kształtujących
rynek e-commerce jak jego konsolidacja oraz wzrost
roli dalszego doskonalenia rozwiązań cyfrowych
zwiększających łatwość dokonywania e-zakupów.
Gratulując laureatom ósmej edycji rankingu
e-Gazele Biznesu, nie odważę się już snuć prognoz
odnośnie do kolejnej i pozostanę przy życzeniach
kolejnych sukcesów w niezwykle zmiennych
warunkach rynku e-commerce. © Ⓟ

Tak powstawał ranking

– e-Gazele Biznesu to ranking
najdynamiczniej rozwijających się małych
i średnich firm e-commerce.
– e-Gazelą Biznesu mogła zostać każda
firma zajmująca się handlem w internecie,
która w latach 2019-20 odnotowała wzrost
przychodów ze sprzedaży i zysk.
– Sporządzając ranking, ankieterzy
„Pulsu Biznesu” zapraszali telefonicznie
i online przedsiębiorstwa trudniące się
e-handlem do udziału w zestawieniu,
a następnie weryfikowali 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 „Pulsu Biznesu”, to przychody
i zysk firm z lat 2019 i 2020.
– 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 2019-20.

Komentarz partnera rankingu

E-commerce na fali wzrostu
Daria Auguścik
dyrektor ds. rozwoju biznesu w Mastercard

Według danych Mastercard Economics Institute
obroty w e-commerce w roku 2020 wzrosły
globalnie o 900 mld dolarów w stosunku do
czasu przed pandemią. Na całym świecie
e-handel stanowił więc w tym czasie około
1 dolara na każde 5 dolarów wydanych
stacjonarnie, w porównaniu z około 1 dolarem
na każde 7 dolarów wydanych w 2019 r. Około
20–30 proc. tej cyfrowej zmiany będzie miało
trwały charakter. Według raportu McKinsey
w ubiegłym roku branża e-commerce rozwijała
się 2–5 razy szybciej w porównaniu z czasami
przed pandemią. Z kolei jak podaje Gemius,
już 77 proc. Polaków kupuje online. Znaczące
tempo wzrostu widać także wśród uczestników
tegorocznego rankingu e-Gazele Biznesu – co
czwarta firma osiągnęła w 2020 r. ponad
100 proc. wzrostu, a 99,1 proc. uczestników
rankingu prowadzi sprzedaż tylko przez
internet. Ten trend zostanie z nami na dłużej
– według badań Statista do 2023 r. e-handel
będzie miał 22 proc. udziału w całej sprzedaży
w skali globalnej.
Pandemia spowodowała, że wdrożenie
rozwiązań cyfrowych odbyło się dwa lata
szybciej niż przewidywano, co otworzyło
wiele nowych możliwości. Dziś aż 89,7 proc.
uczestników rankingu e-Gazele Biznesu ocenia,
że obroty firmy związane z działalnością

e-sklepu zwiększyły się w 2020 r. (w porównaniu
do 70 proc. firm z zeszłorocznej edycji). Wraz
z większą łatwością dokonywania zakupów
przez internet wzrasta konkurencyjność
wśród producentów, ale także wymagania
konsumentów dotyczące wygodnych metod
płatności.
Prawie 60 proc. uczestników rankingu e-Gazele
Biznesu podkreśla, że pandemia wpłynęła
na wzrost liczby płatności dokonywanych
kartami w ich sklepach. Według NBP tylko
w II kwartale tego roku przy użyciu kart
zrealizowano 43 mln transakcji w internecie.
To 7 proc. (2,7 mln) więcej niż w poprzednim
kwartale. Co więcej, wartość tych transakcji
to blisko 6,1 mld zł, czyli aż 9 proc. więcej niż
kwartał wcześniej. Mastercard, rozwijając
funkcjonalności pozwalające na zapisanie karty
w portfelu cyfrowym, wspiera przedsiębiorców
w upraszczaniu procesu płatności, a tym samym
w budowaniu jeszcze bardziej pozytywnego
doświadczenia zakupowego u konsumentów.
Unikatową cechą płatności kartą, niedostępną dla
innych metod płatniczych, jest bezpieczeństwo
transakcji, gwarantowane przez dodatkową
ochronę w postaci chargeback, czyli tzw.
obciążenia zwrotnego. Dlatego karta płatnicza
jest zdecydowanie najbezpieczniejszą formą
płatności w internecie.

Początek epidemii i konieczność dostosowania
się do nowych warunków nie były jednak
dla małych i średnich przedsiębiorców
łatwe, dlatego Mastercard wdrożył działania
wspierające. Ponad 200 tys. rodzimych MŚP
skorzystało z programu „E-business vs.
lockdown” zrealizowanego przez Fundację
Impact dzięki grantowi od Mastercard Centre
for Inclusive Growth. W ramach programu,
którego głównym celem było przyspieszenie
rozwoju polskiego e-commerce, zrealizowano
program akceleracyjny, a także edukacyjny
z udziałem wielu ekspertów branżowych
i praktyków.
W 2022 r. przedsiębiorcy zmierzą się z kolejnymi
wyzwaniami w sektorze e-commerce, takimi jak
personalizowanie doświadczenia zakupowego,
zwiększenie udziału m-commerce czy wdrożenie
voice shopping. Rośnie także znaczenie
etycznej konsumpcji i świadomych zakupów
– szczególnie ważnych wśród przedstawicieli
generacji Z. Jestem przekonana, że doskonale
przygotowani na te wyzwania są laureaci
tegorocznego rankingu e-Gazele Biznesu 2021,
którzy wykazali się dużą otwartością na szybko
zmieniający się krajobraz biznesowy. Chciałabym
pogratulować im elastyczności, innowacyjności
i szybkiej reakcji na zachodzące w kryzysowych
czasach zmiany.
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PORTRET FIRMY Z BRANŻY E-COMMERCE

e-Gazela to firma okrzepła, ale ta
elastyczna w działaniu
Doświadczenie w biznesie połączone ze zdolnościami adaptacyjnymi to główne cechy e-Gazel Biznesu 2021

W

yniki badania przeprowadzonego na
grupie tegorocznych laureatów rankingu
e-Gazele Biznesu, a także rozmowy
z liderami z poszczególnych województw
wskazują, że wbrew obiegowym
opiniom sukcesu w branży e-commerce
nie osiąga się z roku na rok, lecz podobnie jak
w biznesie „analogowym” — wypracowuje się go
latami.
Znacznie ponad 30 proc. firm uwzględnionych
w rankingu ma co najmniej 10 lat doświadczenia
w biznesie. Jak przyznają ich właściciele, dobrze
dobrana oferta to tylko jeden z warunków sukcesu w handlu internetowym. O reszcie decyduje
obsługa klienta, na którą składają się: sprawna
płatność, jak najszybsza dostawa (standardem
staje się już następny dzień) i utrzymanie relacji
z nabywcą, m.in. poprzez fachowe doradztwo.
W tym ostatnim przypadku coraz większą rolę
odgrywają media społecznościowe i serwisy internetowe jako platformy przekazu informacji.
Badanie, którego wybrane wyniki prezentujemy obok, dowodzi również, że większość firm
e-commerce koncentruje się na działalności handlowej wyłącznie w internecie. Jedynie niespełna procent prowadzi równocześnie stacjonarne
punkty handlowe.
Najciekawsze wydają się jednak spostrzeżenia
dotyczące wpływu pandemii na wyniki finansowe firm. Prawie 90 proc. twierdzi, że przyczyniła
się ona do wzrostu ich obrotów, z tego połowa
przyznaje, że był to wzrost znaczący. W wynikach badania nieuwzględnione są jednak opinie
tych e-przedsiębiorców, którzy byli laureatami
rankingu w latach poprzednich, a w tym roku się
do niego nie zakwalifikowali. W ich przypadku
to specjalizacja w dostawach na rzecz branż objętych lockdownem zdecydowała o znaczących
spadkach sprzedaży. Ale także specjalizacja decydowała o nienotowanych wcześniej wzrostach
osiąganych przez inne firmy. Można więc uznać,
że epidemia COVID-19 okazała się dla przedsiębiorstw e-commerce swoistą rosyjską ruletką.
Pandemia, na co wielokrotnie wskazywali laureaci naszego rankingu, wpłynęła także na sam
sposób funkcjonowania firm. Wymusiła na przedsiębiorcach jeszcze dalej idącą cyfryzację i automatyzację procesów, a także zmiany w organizacji
pracy. Tam, gdzie to możliwe, wprowadzono pracę zdalną. Tam, gdzie nie dało się inaczej, wprowadzano zmianowy system pracy lub stosowano
inne formy zabezpieczenia przed zakażeniem.
Niezależnie od tego, jak długo potrwa pandemia i jakie jeszcze przyniesie zmiany, na podstawie naszego badania i rozmów z laureatami
można bez wątpienia stwierdzić, że koronakryzys
odmienił branżę e-commerce, przyspieszając niektóre zmiany – takie jak postępująca automatyzacja – i hamując inne, np. przewidywaną od lat
konsolidację. © Ⓟ
Wojciech Kowalczuk
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Profil firm zakwalifikowanych do rankingu
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LIDER MAZOWIECKI — AETERIE (1. MIEJSCE W KRAJU)

Z tęsknoty za klasyką i dawnym czarem
Marka Aeterie stawia
na przekonywanie kolejnych
klientek, że klasyka i jakość
w szafie to decyzje,
które przynoszą sukces

P

omysłodawczynią stworzenia marki była
Karolina Baszak — blogerka i youtuberka
modowa skupiająca kilkadziesiąt tysięcy
obserwatorów. Znała doskonale ofertę firm
odzieżowych działających na polskim rynku
oraz oczekiwania kobiet zebranych wokół
swoich mediów. Zapragnęła w czasie, w którym
prym wiodły sklepy sieciowe, zaproponować
produkty trudniej dostępne — ubrania klasyczne,
ponadczasowe, pomagające podkreślać kobiece
piękno, wyprodukowane w Polsce w jakości, która
pozwalała cieszyć się nimi przez wiele sezonów.
Jej marzeniem było, aby kobiety na ulicach polskich
miast wyglądały jak w latach 30., kiedy klasyczna elegancja była codziennością. Wspólnie z Przemysławem
Giską, wówczas wieloletnim menedżerem projektów
i przedsięwzięć z obszaru marketingu internetowego,
prywatnie mężem, uruchomiła w październiku 2015 r.
sprzedaż pierwszej kolekcji w historii marki Aeterie.
Założeniem było, aby w dobie zmieniających się
trendów tworzyć ubrania i przedmioty, które będą
służyć przez wiele lat i nigdy nie wyjdą poza ramy
klasyki. Przez sześć lat funkcjonowania Aeterie miało
okazję ubrać blisko 10 tys. klientek, zaproponować im
prawie 1000 produktów, ustabilizować swoją pozycję
na rynku i stać się rozpoznawalnym producentem
odzieży o sprecyzowanej estetyce.
Już po pierwszej kolekcji w 2015 r. założyciele
zauważyli, że Aeterie jest jedną z pierwszych firm
w Polsce tworzących pewnego rodzaju nowy segment
na rynku odzieżowym — proponując z jednej strony
produkty o wyższej jakości i nieco droższe niż ówczesna oferta, z drugiej stawiając na stylistykę i estetykę
nawiązującą do klasycznej elegancji.

Klarowne zasady. Aeterie na polskim rynku odzieżowym wyróżnia się sprecyzowaną estetyką. Jej połączenie
z wysoką jakością oraz produkcją ulokowaną wyłącznie w Polsce sprawia, że jest ona marką unikatową.
Na zdjęciu założyciele marki Karolina Baszak i Przemysław Giska.

— Rynek na taką ofertę zareagował bardzo pozytywnie, co pokazywało, że istniała taka potrzeba.
W promowaniu produktów i idei Aeterie pomogła
społeczność skupiona wokół kanałów internetowych
Karoliny. Czytelnicy bloga, widzowie kanału YouTube
czy obserwatorzy Instagrama stanowili grono niezwykłych osób, które od początku zaufały projektom
Aeterie — opisuje współwłaściciel marki.
Współpracownicy firmy to kilkunastoosobowa
grupa niezwykłych ludzi, pracujących w zespołach
projektowo-produkcyjnym, obsługi klienta, marketingowo-sprzedażowym, księgowo-administracyjnym
oraz realizacji zamówień.
Od początku funkcjonowania marka Aeterie miała spełniać kilka założeń — jak najwięcej elementów
procesu produkcji ulokowanych w Polsce, dostarczenie produktu o optymalnym stosunku jakości,

trwałości i ceny, a także przekonywanie Polek do
powrotu do klasycznej elegancji, jaką prezentowały
kobiety na ulicach polskich miast jeszcze w latach 30.
czy 50.
Produkty Aeterie są oferowane głównie w internecie — ten kanał stanowi 95 proc. sprzedaży. Firma
prowadzi także sprzedaż stacjonarną w atelier marki
przy ul. Marynarskiej w Warszawie, gdzie również
można osobiście odebrać zamówienia. Wiele klientek ceni sobie możliwość przymierzenia kupionych
produktów, jak również fachowe doradztwo obsługi
klienta na miejscu.
Klientkami są przede wszystkim osoby indywidualne, ceniących klasyczną elegancję na co dzień. Marka
tworzy również ubrania na mniej codzienne potrzeby,
takie jak kreacje estradowe dla piosenkarek czy na
potrzeby spektakli teatralnych.

Komentarz partnera rankingu

Dziś to relacje z klientami decydują o sukcesie w e-handlu
Joanna Pieńkowska-Olczak
prezes PayU

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy e-commerce
w Polsce nabrał niespotykanego wcześniej rozpędu.
W sieci zaopatruje się już ponad 22 mln Polaków,
a rosnąca liczba kupujących online przekłada się
na wzrosty rejestrowane przez sklepy internetowe.
Blisko 90 proc. małych i średnich przedsiębiorstw,
które przystąpiły do badania e-Gazele Biznesu,
zadeklarowało, że pandemia wpłynęła na
zwiększenie ich obrotów, z czego dla 47,1 proc.
w znaczący sposób.

dwucyfrowym, a płatności elektroniczne
będą nadal zyskiwały na popularności.
Z dostępnych badań wynika, że ponad 74 proc.
Polaków utrzyma obecny poziom zakupów
internetowych, a 10 proc. zamierza nawet zwiększyć
ich częstotliwość. Jednocześnie jednak należy
zwrócić uwagę, że oczekiwania konsumentów
online względem doświadczenia zakupowego
oferowanego przez sklepy internetowe również są
coraz większe.

i ich działania na urządzeniach mobilnych.
Oczekują wyboru spośród różnych opcji dostawy,
a także dostępności wielu metod płatności,
z których można łatwo skorzystać na smartfonie.
W związku z tym, że do świata online przenoszone
są oczekiwania z zakupów dokonywanych
w handlu tradycyjnym, na znaczeniu zyskuje
również sposób komunikacji sklepu z klientem.
Najlepiej aby kontakt odbywał się w czasie
rzeczywistym.

Przewidujemy, że wartość transakcji
dokonywanych online będzie rosła na poziomie

Kupujący są coraz bardziej wymagający w zakresie
użyteczności witryn sklepów internetowych

Aby skutecznie rozwijać się na rynku e-commerce,
sprzedawcy internetowi muszą sprostać wielu
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W Aeterie ulokowany jest prawie cały proces powstawania produktów. Powstaje koncepcja danej
kolekcji, paleta barw, charakter tworzonych ubrań
i dodatków. Projektowane są kroje, dobierane kolory, a bardzo często tworzone także wzory, które
znajdziemy na tkaninach.
— Współdziałamy z dostawcami tkanin, dzianin,
skór i dodatków z całego świata. W ręce zewnętrznych rzemieślników przekazujemy szycie czy produkcję obuwia. Współpracujemy wyłącznie z polskimi zakładami — podkreśla Przemysław Giska.
Największą trudnością w prowadzeniu biznesu
okazało się konsekwentne realizowanie idei. Przez
sześć lat pojawiało się wiele pokus, aby zboczyć z obranego kursu, odpowiedzieć na rynkowe sygnały, nie
do końca zgodne z założeniami marki, wprowadzić
produkty o niższej cenie i jakości lub bardziej odpowiadającej chwilowej modzie. Dziś wiemy, że byłyby
to posunięcia na krótką metę lukratywne, niemniej
Aeterie za cel postawiło sobie zbudowanie solidnej
marki i przekonywanie kolejnych klientek, że klasyka i jakość w szafie to decyzje, które zaprocentują
z czasem na wielu polach — mówią twórcy firmy.
Sprzedaż odzieży i obuwia kanałem e-commerce
obarczona jest dużym ryzykiem zwrotów, spowodowanym specyfiką rozmiarów i krojów. Dlatego
firma bardzo dużą wagę przykłada do spójności
wymiarów poszczególnych elementów, aby stałe
klientki mogły być pewne zamawianego rozmiaru.
Pandemia wpłynęła wyłącznie na sprzedaż stacjonarną. Ograniczenie ilości ślubów, wesel, bankietów spowodowało, że atelier nie było już tak
licznie odwiedzane przez całe rodziny, jak miało
to miejsce jeszcze w 2019 r. Jednocześnie ta luka
w życiu rodzinnym i towarzyskim w naturalny sposób została zapełniona, gdyż sprzedaż internetowa
wizytowych sukienek odbywała się bez straty dla
przedsiębiorstwa.
Firma swój rozwój wiąże z rynkami zagranicznymi.
— Wiemy z wielu badań, że rozpoznawalność
marki w Polsce została już w dużej mierze osiągnięta. Jednocześnie wiemy, że na rynkach zachodnich
świadomość klasycznej elegancji jest znacznie wyższa niż w Polsce. Chcemy kobietom w Niemczech,
we Francji, Skandynawii zaproponować wysoką,
polską jakość produkcji odzieży i obuwia, będąc
jednocześnie atrakcyjni cenowo. Chcemy z dumą
wysyłać zagranicę paczki z metką Made in Poland
— mówi Przemysław Giska. © Ⓟ

wyzwaniom, a przytoczona wyżej lista to tylko
wybrane przykłady. W PayU wspieramy wysiłki
sklepów związane z budowaniem bezpiecznego
i działającego sprawnie na dowolnym urządzeniu
procesu zakupowego, który przekłada się
na zaufanie i lojalność klientów. Możemy
zapewnić rozwiązania płatnicze dla sklepów
różnej wielkości, dopasowane do każdego
modelu biznesowego funkcjonującego
w e-handlu. Zachęcam więc do współpracy
z nami, a wszystkim tegorocznym
e-Gazelom Biznesu wyróżnionym w rankingu
serdecznie gratuluję!

Ranking e-Gazele Biznesu 2021
Miejsce w rankingu i nazwa firmy
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Armatura Kozłowski
Emcor Marcin Wyrwich
KJL Poland Krzysztof Romaniuk
Assarion Wojciech Kobeszko
Medest Duo
Nowatech
AKB
Gonito
iCOD.pl Marek Korzus
IDsolutions Ireneusz Dworzyński
Dajar
Mazop Group
Room99 Radosław Sądel
Savicki
Progres W. Izbicki, N. Sztandera, Ż. Adamus
Rockworld
Renata Ciba Guliwerkids
FHU Hanex II
sportplus.pl
WellU
Sadowniczy.pl Mariusz Andrzej Kwiatkowski
Esystem, Władysław Salewski
Betmar Paweł Leja
More Monika Mazur
I-Vita Iwona Studniczka
PPHU J&K Romstom
Enano Piotr Nanowski
HMC Internet Solutions Marcin Hankiewicz
FPHU Anita Szymik
Semi-Art Artur Smoliński
North.pl
Warsaw Dental Shop Karol Gilun
Internetowe Centrum Dystrybucji
NPROFIT Kamil Rybicki
Pako Group
Estetic Dent Sklep Dawid Wojciechowski
Bag’s Philosophy Karolina Audycka
Hurtopony Dawid Koziołek
Przedsiebiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń
Ostrowski Handel Internetowy
Pestar
Produkty Orientalne M. Pawełek, A. Horoszczak
Domino Polska
Sollux Lighting Muzolf
Jadar Auto Dariusz Seif
Pharmon Kamil Harciarek
MirapolNext
HS-trade
Meblicante Maciej Witek
Nefere Marta Krzyżanowska-Kurzac
Trade-in Krzysztof Rutkowski
Debiut Plus
Strima
4Swiss Polska
Maciej Pietruszka Skład Opału
Botland B. Derkacz

Województwo

Wzrost
przychodów
w latach
2020/2019 (proc.)
obroty 2019 = 100
wielkopolskie
173
dolnośląskie
88
mazowieckie
56
podlaskie
73
łódzkie
122
małopolskie
207
mazowieckie
100
pomorskie
122
śląskie
33
dolnośląskie
102
zachodniopomorskie
36
mazowieckie
150
dolnośląskie
71
lubuskie
46
małopolskie
71
opolskie
66
świętokrzyskie
152
małopolskie
209
małopolskie
61
pomorskie
41
mazowieckie
72
warmińsko-mazurskie
76
dolnośląskie
58
śląskie
111
opolskie
66
łódzkie
82
mazowieckie
103
kujawsko-pomorskie
62
wielkopolskie
61
śląskie
102
dolnośląskie
155
zachodniopomorskie
29
mazowieckie
115
pomorskie
37
wielkopolskie
70
zachodniopomorskie
81
lubelskie
108
warmińsko-mazurskie
124
śląskie
44
małopolskie
55
mazowieckie
27
pomorskie
33
opolskie
65
dolnośląskie
42
wielkopolskie
37
śląskie
75
łódzkie
120
małopolskie
29
wielkopolskie
32
małopolskie
205
śląskie
35
wielkopolskie
60
łódzkie
92
wielkopolskie
28
lubuskie
54
lubelskie
81
wielkopolskie
24

Przychód
brutto
w złotych
2020
2 044 641
8 983 469
24 856 983
12 909 399
4 000 000
1 196 537
6 000 000
3 674 284
60 833 219
4 982 637
50 160 653
1 994 822
10 607 435
28 600 000
9 536 710
11 045 318
1 667 707
800 301
12 698 208
29 024 523
7 634 144
6 500 000
11 904 106
2 709 807
8 416 404
4 805 389
2 827 842
8 846 045
9 120 000
2 690 000
1 018 305
44 765 879
1 986 348
25 269 724
5 645 382
3 692 838
1 897 067
1 383 090
13 921 653
7 958 976
37 700 000
23 819 461
4 919 477
12 800 000
16 965 086
3 500 000
1 203 759
28 811 225
20 975 221
320 000
16 398 040
4 890 000
1 856 692
26 358 565
5 853 453
2 277 625
32 807 449

ciąg dalszy na str. 9
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LIDER ŚLĄSKI — SUPERAUTO.PL (2. MIEJSCE W KRAJU)

Samochód kupiony przez internet
Kiedyś musiał nastąpić ten moment. Dzisiaj Chorzów, Stalowa 16 to miejsce,
gdzie sprzedaje się najwięcej nowych samochodów w Polsce

K

amil Makula i Bartosz Chojnacki, założyciele Superauto.pl (wcześniej Superauto24.
com, wywodzi się z Super Auto SJ), zaczynali w czasie studiów na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach, gdzie się
spotkali. Pierwszy biznes zaczęli organizować w 2000 r. Mieli po 22 lata i nawiązali współpracę z komisami samochodowymi. Trafiali się
tam klienci nieposiadający wystarczającej gotówki, a właściciele komisów nie potrafili zorganizować im odpowiedniego finansowania. I w tym
dostrzegli swoją niszę.
Otworzyli własny punkt sprzedaży aut w centrum Chorzowa i całą witrynę wykleili ofertami,
podobnie jak biura turystyczne wycieczkami. Na
kartkach wpisywali wysokość raty, za którą można było mieć własne auto. Mimo początkowego
zaskoczenia klientów oraz ignorowania przez dilerów biznes się rozkręcał. W 2015 roku zamknęli
swój ostatni salon (mieli cztery), a biznes przenieśli do internetu i zdecydowali, że będą największym na rynku integratorem ofert na rynku
motoryzacyjnym.
— Kilka lat wcześniej zauważyliśmy, że polski
e-commerce zaczyna się bardzo dynamicznie
rozwijać. Z naszych wcześniejszych doświadczeń
biznesowych (zajmowaliśmy się pośrednictwem
w kredytach i leasingiem na środki transportu)
wynikało, że taki zwrot czeka też naszą branżę.
Bardzo tradycyjną. Postanowiliśmy zmienić swój
model biznesowy i zająć się sprzedażą nowych
samochodów w leasingu lub kredycie właśnie
przez internet — wyjaśnia Kamil Makula, prezes
Superauto.pl.
Taki zakup może się wydawać dziwny, zwłaszcza męskiej części klientów. Jak kupić nowy samochód bez oglądania go w salonie? Bez przymierzenia się do niego, próbnej jazdy i całej otoczki,
która towarzyszy takiej transakcji?

Bez wychodzenia z domu

A jednak firma zyskiwała coraz więcej klientów.
Dzisiaj na stronie internetowej Superauto.pl wita
hasło „4099 ofert nowych samochodów osobowych lub dostawczych. Bez wychodzenia z domu.
W leasingu lub na abonament — Ty wybierasz”.
— Jak wynika z naszych analiz, jeżeli ktoś kupuje auto na potrzeby własne i rodziny, to wciąż
jeździ do salonu, bo lubi się do niego przymierzyć,
wypróbować, usiąść za kierownicą i poczuć ten
konkretny samochód — opisuje Bartosz Chojnacki,
wiceprezes Superauto.pl.
Tym bardziej że dużym transakcjom towarzyszą duże emocje. A zakup samochodu kosztuje.
— Dzisiaj jednak mamy do czynienia z rynkiem
przedsiębiorców. Aż 78 proc. kupujących nowe
samochody to firmy. A one traktują pojazd jako
narzędzie pracy — do przewiezienia towarów czy
pracowników — dodaje Kamil Makula.
Firmy podejmują decyzje w inny sposób niż
osoby prywatne. Łatwiej im kupić auto w internecie bez oglądania, bo zwykle go potrzebują tu
i teraz, do konkretnych celów.
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Własna droga. Cechowały nas duża odwaga i determinacja, aby iść pod prąd, oraz wytrwałość,
aby nie odpuszczać – podkreślają założyciele Superauto.pl. Kamil Makula, prezes (z prawej),
i Bartosz Chojnacki, wiceprezes.

— I do tego jest im potrzebne superauto.pl —
cieszą się założyciele spółki.

Pandemia pomogła

Czas pandemii okazał się szansą dla chorzowskiej
firmy. Na początku spadł popyt, ale potem klienci
nie mogąc kupić auta w salonach, szukali innych
rozwiązań. I tak coraz częściej trafiali do internetu.
— Nasza przewaga polega na skali. Mamy oferty
najlepszych dilerów z całej Polski, dzięki czemu
możemy zaproponować klientowi znacznie więcej
— mówi Kamil Makula.
Dzięki internetowym narzędziom klient nie
musi jechać do firmy leasingowej czy banku.
Wszystkie czynności związane z finansowaniem
można wykonać online. Doradca załatwi również
formalności związane z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu. Na dodatek dostarczy samochód pod wskazany adres.
Proste. A o to chodzi w zakupach online.
Sprzedawca jeszcze doradzi, jaka forma finansowania w konkretnym przypadku będzie najlepsza.
Może to być leasing, pożyczka, kredyt, a może
wynajem długoterminowy.
— Uczyliśmy się, jak to skutecznie robić. Wiemy,
że taka usługa jest potrzebna. Klienci cenią swój
czas, chcą wsparcia przy zakupie, my im to gwarantujemy — mówią założyciele chorzowskiej
firmy.
Dlatego dzisiaj adres Chorzów, Stalowa 16 to
miejsce, w którym sprzedaje się najwięcej nowych
samochodów w Polsce.
— Dilerzy poszczególnych marek mają od kilku
do nawet kilkunastu lokalizacji. Przy takim pozio-

mie sprzedaży jak nasz oni zwykle mają 10 salonów, a my wszystko robimy z jednego miejsca. To
wynika z dużej skali naszego biznesu — podkreśla
Kamil Makula.
Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, kolejne marki samochodów
deklarują możliwości zakupu online — czy
to na poziomie konkretnych salonów, czy też
scentralizowanego działania ogólnopolskiego. Praktycznie wszystkie czołowe marki uruchomiły jakąś formę „salonu online”, który
pozwala na wirtualny kontakt ze sprzedawcą,
rozmowę o konfiguracji auta czy nawet zdalne
oglądanie samochodu z pomocą sprzedawcy
posługującego się urządzeniem mobilnym z kamerą.
Możliwość sprzedaży online, także przez dilerów, będzie rosnącym trendem w najbliższych
miesiącach i latach.

Sprzedawcy na wagę złota

Superauto.pl zatrudnia 160 pracowników.
— Naszymi gwiazdorami są sprzedawcy. W każdej firmie na świecie dobry sprzedawca jest bezcenny. Dlatego wyszkoliliśmy ludzi, którzy budują
relacje i umieją odczytać potrzeby klienta. Są to
kluczowe elementy, które później decydują o tym,
czy ktoś skorzysta z naszej oferty. Nie jest najważniejsza sprzedaż samochodu czy finansowanie,
ale odkrycie potrzeb klienta. Dlatego budujemy
przewagę na rynku, bo mamy świetną ofertę,
a przy telefonach doskonałych konsultantów. Nie
bez powodu mówi się, że najlepsi sprzedawcy
zarabiają więcej niż prezesi — przekonuje Bartosz
Chojnacki. © Ⓟ

Komentarz partnera rankingu

Kurier buduje
pozycję e-sklepu

Rafał Nawłoka
prezes zarządu DPD Polska

Ostatnie dwa lata minęły pod znakiem
przyspieszonego rozwoju e-commerce.
Z powodu pandemii i związanych z nią restrykcji
konsumenci zaopatrywali się najczęściej online.
Na rynku pojawiły się nowe e-sklepy, a te
już istniejące zaczęły poszukiwać rozwiązań,
które w obliczu wzrostu sprzedaży i zagrożeń
sanitarnych zapewnią konsumentom najlepsze
doświadczenia zakupowe. Nie ma wątpliwości,
że ich satysfakcja uzależniona jest nie tylko
od atrakcyjności oferty, ale także
niezawodnego doręczenia zamówienia.
Jak wynika z badania przeprowadzonego
na grupie tegorocznych e-Gazel Biznesu,
dla 73 proc. respondentów, czyli przedstawicieli
e-sklepów, najważniejszym kryterium
przy wyborze firmy kurierskiej jest jakość
świadczonych usług. Decyduje o niej sprawność
procesów operacyjnych, jakość floty i nowoczesna
infrastruktura w zdecentralizowanym modelu
logistycznym.
DPD Polska dostosowuje się do różnorodnych,
indywidualnych oczekiwań partnerów
i konsumentów. W odpowiedzi na rosnące
zainteresowanie zakupami żywności w sieci
udostępniła usługę „DPD Food” polegającą
na transporcie produktów spożywczych
w kontrolowanej temperaturze. Chcąc zaś
spełnić oczekiwanie branży fashion, już jakiś
czas temu wprowadziła do portfolio usługę
„Dostawy nocne”, dzięki której sklepy mogą
przyjmować towar z udziałem autoryzowanego
kuriera w godzinach nocnych. Nie mniej
istotne są innowacje skierowane bezpośrednio
do odbiorców, których zadowolenie
warunkuje sukces e-sklepu. DPD Polska
oferuje konsumentom wachlarz elastycznych
rozwiązań, takich jak dostęp do cieszącej się
zainteresowaniem sieci punktów DPD Pickup,
w tym DPD Pickup Oddziałów Miejskich, jak
również zachęca do samodzielnego zarządzana
doręczeniem za pośrednictwem portalu
mojapaczka.dpd.com.pl.
Z badania Barometr e-Shopper wynika,
że konsumenci oczekują od firm i marek
odpowiedzialności za środowisko. DPDgroup,
której częścią jest DPD Polska, znalazła się
w elitarnym gronie organizacji, które rozumieją,
jak ważne jest zaangażowanie biznesu
w realizację Globalnych Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ. DPDgroup promuje program
#WorldsToDoList, czyli „lista rzeczy do zrobienia”
na rzecz naszej planety. DPD Polska krok po kroku
wdraża te postulaty – pod marką DPD jeździ
100 elektrycznych busów kurierskich, a wszystkie
nowe obiekty projektowane są w zielonym
standardzie. Łączenie sprawności operacyjnej,
która pozwala utrzymać zaufanie partnerów
biznesowych, z odpowiedzialnym podejściem
do wyzwań klimatycznych stanowi główną
przesłankę decyzji rozwojowych DPD Polska.

Ranking e-Gazele Biznesu 2021
2019
Miejsce
Lp.
Nazwa
w rankingu
firmy i nazwa firmy
Województwo
Wzrost
Wzrost Przychód
			
przychodów
przychodów
brutto
			
w
wlatach
latach w złotych
			
2020/2019
2018/2017(proc.)
(proc.)
2018
2020
			
obroty
obroty2019
2017==100
100
115 Ardoris Polska
śląskie
29 21 800 930
116 JK Handel-Usługi Janoś Karol
wielkopolskie
53 5 266 278
117 isprzet.pl
małopolskie
31 16 213 656
118 Artim
opolskie
37 10 885 965
119 Pneumat System
dolnośląskie
32 15 096 717
120 Elhurt Plus
małopolskie
24 27 909 525
121 Rolmarket
mazowieckie
21 34 321 643
122 Łukasz Turyk importEU
mazowieckie
54 3 700 000
123 Mondomi
wielkopolskie
86 1 252 101
124 Centrumelektroniki A. Wlazłowski R. Wlazłowski
śląskie
13 80 354 930
125 Media Display
mazowieckie
149
364 000
126 Zolta Trade
podkarpackie
27 16 083 916
127 FOX Lisowski Radosław
świętokrzyskie
39 7 161 100
128 Kaps
małopolskie
133
412 112
129 Logoz Łukasz Makowski
pomorskie
60 2 471 867
130 Darymex
małopolskie
50 3 453 265
131 Home Design Group Jarosław Wrona, Jerzy Łastowski
małopolskie
49 3 570 721
132 PPHU Mattra Polska Mariusz Podolski
kujawsko-pomorskie
45 3 949 752
133 Wojciech Pawłowski PPH „Cerkamed”
podkarpackie
25 15 000 000
134 Ledin
mazowieckie
23 18 527 010
135 Global Intline Marcin Jewiarz
świętokrzyskie
59 2 070 704
136 Skalnik
dolnośląskie
17 31 389 184
137 Janex
zachodniopomorskie
35 6 012 164
138 ZPH Doktorvolt Zbigniew Maleska
opolskie
55 1 944 407
139 Dingo
kujawsko-pomorskie
54 1 968 905
140 Net-Opakowania Łukasz Maciejewski
wielkopolskie
45 2 936 016
141 Ventox
śląskie
75
887 796
142 APTEKA Ewa i Marek Harciarek
łódzkie
42 3 177 048
143 Biodio
podlaskie
35 4 744 594
144 Promag
wielkopolskie
26 8 961 624
145 Stolarstwo Usługowo-Produkcyjne Stanex Spólny Stanisław mazowieckie
47 2 200 000
146 DL Wood
małopolskie
36 3 880 000
147 Pro-Fit
dolnośląskie
36 3 632 657
148 PHU Jestrab
zachodniopomorskie
36 3 370 836
149 Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra
podkarpackie
25 7 672 676
150 DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy
śląskie
29 5 225 703
151 EKOTEL Jankowiak
wielkopolskie
63
880 337
152 Fox Group Agata Szczepaniak
wielkopolskie
67
685 370
153 Helios K. Kozdraś
podkarpackie
41 1 809 000
154 Anled Systems Krzysztof Skrzypiec
śląskie
50 1 107 073
155 Kusha
mazowieckie
77
402 000
156 Cleanlogis
kujawsko-pomorskie
52
998 425
157 Agas
mazowieckie
76
393 550
158 RAF-TECH Rafał Hoffmann
pomorskie
41 1 480 492
159 Apitec Jerzy Rugała
lubelskie
45 1 023 966
160 PHU Perfekt Mirosław Dąbrowski
mazowieckie
18 7 859 807
161 KTD
mazowieckie
33 2 000 000
162 Dagma
śląskie
10 25 944 128
163 Dystrybucja Net Aleksandra Wojciechowska
mazowieckie
94
173 089
164 ProfiBiuro.pl
mazowieckie
35 1 547 000
165 Enerzon
mazowieckie
30 2 115 000
166 ECI Trade
mazowieckie
20 5 045 000
167 Higiena Serwis K. Pietrzyk-Bilewicz
mazowieckie
42
937 260
168 eszyby.pl Marek Smoczyński, Andrzej Smoczyński
kujawsko-pomorskie
18 5 800 000
169 Szaron Grzegorz Przeliorz
śląskie
24 3 106 873
170 GCE Krzysztof Broczkowski
dolnośląskie
37 1 145 335
171 Genactiv Trade
wielkopolskie
40
934 800
ciąg dalszy na str. 11
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LIDER KUJAWSKO-POMORSKI — GMM GROUP (3. MIEJSCE W KRAJU)

Importerzy z Chin mają pod górkę

Firma GMM Group to rodzinny biznes, którego korzenie sięgają roku 1985. Tworzą go rodzice i syn.
Najpierw była produkcja drzwi harmonijkowych i tapicerek drzwiowych. Potem doszedł handel.
Uruchamiali kolejne marki, poszerzając swoją działalność o następne sklepy i asortyment

P

rzez wiele lat działaliśmy osobno. Przy dużych
wzrostach w sprzedaży internetowej zdecydowaliśmy razem z rodzicami o utworzeniu
jednej wspólnej spółki. W wyniku fuzji firm
Grupa-MG oraz Mirosław Gockowiak powstała GMM Group — mówi Mikołaj Gockowiak,
współwłaściciel firmy.
Kiedy rozmawialiśmy kilka lat temu, gdy jego
firma po raz pierwszy została liderem e-Gazel
Biznesu w województwie kujawsko-pomorskim,
opowiedział, jak rodzice zgodzili się na założenie
w domu pierwszego łącza internetowego, a on sam
jako nastolatek nauczył się języka HTML oraz jak
zrobił ojcu pierwszą stronę internetową, na której
można było znaleźć produkowane drzwi. Potem
przyszedł czas na sprzedaż na Allegro oraz pierwsze biznesy podczas studiów i rozwijanie kolejnych
sklepów internetowych.

Nie tylko hokery

Obecnie GMM Group sprzedaje m.in. krzesła, hokery, fotele, szafy tekstylne, wieszaki, meble ogrodowe, artykuły i zabawki dla dzieci, huśtawki, a
nawet zabezpieczenia do domu, które chronią
dzieci przed wypadkiem. Firma współpracuje z
hipermarketami OBI, Leroy Merlin, Castorama,
Bricomarché.
Zapytany, co się zmieniło w ciągu ostatniego
roku, Mikołaj Gockowiak wymienia: fracht, cła,
kontenery, opóźnienia w dostawach, pandemia.
— Obecnie ogromne podwyżki frachtów i kłopoty
z dostępnością kontenerów są niewątpliwie problemem numer jeden w branży e-commerce — uważa
współwłaściciel kujawskiej firmy.
Według niego zmiana ceł w USA przyniosła
bardzo duży wzrost eksportu do tego kraju (na
poziomie 100 proc. r/r), co skutkowało problemami z dostępem do kontenerów w Chinach.
Sytuację przedsiębiorców pogarsza trwająca pandemia oraz nieustanne braki pracowników, co
powoduje spore przestoje w portach. W efekcie
wpływa to negatywnie na funkcjonowanie importerów.
— Na szczęście pomimo lekkich opóźnień udaje
nam się odebrać towary z Chin, ale bardzo trudno
obecnie zapewnić ciągłość dostaw sprzedawanych
produktów — przyznaje Mikołaj Gockowiak.
Podwyżki cen frachtów morskich sprawiły, że
w firmie zaczęto bardzo dokładnie przyglądać się
poszczególnym produktom. Ich opłacalności, tempu sprzedaży, opiniom klientów. Mówiąc w pewnym
skrócie, rozpoczęto selekcję na produkty opłacalne,
które nadal będą sprowadzane, oraz te nieopłacalne, z których firma zamierza rezygnować.
Mikołaj Gockowiak podkreśla, że GMM Group ma
świetny zespół, który zajmuje się importem, dlatego
przegląd towarów idzie w dobrym kierunku.
— Stale wyszukujemy i poszerzamy ofertę o nowe
produkty, lecz przy obecnych kosztach transportu
jest to bardzo utrudnione — dodaje.
Pandemia, podobnie jak na inne firmy, miała też
wpływ na GMM GROUP.
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Zgrana drużyna. Mikołaj Gockowiak (po środku z lewej) i jego ojciec Mirosław (z prawej),
współwłaściciele firmy GMM Group, podkreślają, że o jej sukcesie decyduje zespół.

— Rok 2020 był dla nas rekordowy pod tym względem. Klienci zdecydowanie chętniej kupowali w internecie. Jesteśmy zadowoleni z wyników za ten rok.
Jednocześnie w 2021 r., przez zakłócenie łańcucha
dostaw, odnotowujemy spadek liczby zamówień, ale
nie obrotów. Z racji rosnących cen możemy zaobserwować podobne, a nawet wyższe obroty — mówi
Mikołaj Gockowiak.

Nowe platformy

Rośnie sprzedaż w kanale hurtowym. Rok do
roku udało się ją zwiększyć o 100 proc. Trwają
aktualizacje, usprawnienia i prace poprawiające
funkcjonalności w sklepach firmy, które dzięki
temu z miesiąca na miesiąc notują wzrosty sprzedaży.
— Weszliśmy na nowe platformy Erli.pl i azjatycką — od września obecną w Polsce — Shopee.
Przyglądamy się im uważnie. Na Erli widzimy ciekawe przyrosty sprzedażowe oraz duży potencjał
— mówi Mikołaj Gockowiak.
Firma z Kujaw zaczyna również przymiarkę do
wejścia z wyselekcjonowanym asortymentem na
Amazon oraz eBay, aby realizować zamówienia dla
klientów z zachodniej Europy.
— Ten rynek jest na naszym celowniku na
najbliższą przyszłość — dodaje współwłaściciel
GMM Group.

Szybsza wysyłka

Najtrudniejszym zadaniem w obecnych czasach
jest zadowolenie klienta, który ma coraz wyższe
wymagania i oczekuje przede wszystkim szybkiej wysyłki.
Procesem, który w istotny sposób wpływa na zadowolenie klienta, jest obsługa zamówień.
— Paczki pakujemy w naszej firmie, w pomieszczeniach z monitoringiem, więc przypadki ewentualnych pomyłek są wyłapywane. Niewiele jest takich
zdarzeń i możemy je bardzo szybko wyjaśnić — zapewnia Mikołaj Gockowiak.
Na jakość obsługi składa się automatyzacja tego
procesu oraz dobry przepływ informacji między
sklepem a klientem. Bardzo ważnym aspektem jest
też czas realizacji.
— Dlatego zmieniamy logistykę obsługi zamówień. Przygotowywanie, kolekcjonowanie oraz
pakowanie staje się bardziej efektywne, co pozwoli
nam na wysyłanie przedmiotów jeszcze w dniu ich
zakupu, co obecnie staje się koniecznością dla każdej firmy z branży e-commerce — podkreśla Mikołaj
Gockowiak.
Kujawska firma zleciła niektóre funkcje wykonawcom zewnętrznym. Powierzyła im m.in.
kwestie nadzorowania reklam i pozycjonowania sklepów oraz obsługę informatyczną systemu. © Ⓟ

LIDER DOLNOŚLĄSKI
— CONTRA
(6. MIEJSCE W KRAJU)

Dokładność do
setnych milimetra
Wyroby firmy wspomagają
handlowców w kilkunastu
krajach Europy

F

irmę Contra w 1989 r. założył Wojciech
Rynkowski. Zajmowała się sprzedażą płyt
z plexi i produkcją reklam podświetlanych
z tworzyw sztucznych.
— Były to czasy masowego powstawania
małych i większych biznesów i każdy chciał
się zareklamować oraz mieć swój szyld na budynku
— przypomina Marcin Rynkowski, który przejął od
ojca zarządzanie spółką w 2013 r.
Z czasem Contra stała się specjalistą w obróbce plexi i produkcji wyrobów typu PoS i Display,
dzięki którym można eksponować wyroby w punktach sprzedaży. Od 2005 r. spółka dostarcza swoje
produkty do większości krajów Unii Europejskiej.
Inwestycje w maszyny i technologię oraz pracowników sprawiły, że Contra zdobyła pozycję lidera
w środkowej części Europy.
— My oferujemy np. tolerancję cięcia do setnych milimetra, a konkurencja do 1 mm. Dla wielu klientów,
przede wszystkim tych z branż przemysłowych, ma
to bardzo duże znaczenie — podkreśla prezes.
Kilka lat temu był inicjatorem utworzenia sklepu internetowego PlasticExpress.pl. To odpowiedź
na rosnące zapotrzebowanie na elementy z plexi
i poliwęglanu docięte do żądanego unikatowego
kształtu. Na stronie sklepu umieszczono konfigurator, pozwalający klientom samodzielnie zaprojektować i zamówić elementy z plexi oraz poliwęglanu,
dobierając ich kształt, a także kroje czcionek. Klient
ma również możliwość zlecenia realizacji zamówienia z dostarczonego projektu.
Sklepy internetowe firmy działają również na
rynkach niemieckim, francuskim i czeskim. A w planie jest ekspansja w kolejnych krajach Europy. Prezes chciałby, aby wrocławska spółka znalazła swoje
miejsce we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
Pandemia dała się Contrze we znaki. Spadły zamówienia z firm sprzedających swoje wyroby w sieciach handlowych, które były zamknięte. Przestały
też inwestować w szeroko pojęty marketing.
— W tej grupie notowaliśmy spadki, za to w innych segmentach udało się to nadrobić — przyznaje
Marcin Rynkowski.
Wrocławska firma zatrudnia obecnie 50 pracowników i cały czas się rozwija. © Ⓟ
Warunek powodzenia.
Klient, który coś
zamawia, oczekuje
szybkości działania,
jakości
i konkurencyjnych
cen. A my mu to
wszystko dajemy
– mówi Marcin
Rynkowski, prezes
firmy Contra.

Ranking e-Gazele Biznesu 2021
Miejsce w rankingu i nazwa firmy
Województwo
Wzrost
			
przychodów
			
w latach
			
2020/2019 (proc.)
			
obroty 2019 = 100
172 Fabryka Firanek i Koronek „HAFT”
wielkopolskie
34
173 Siloo.pl
dolnośląskie
51
174 LDK
świętokrzyskie
46
175 Blue Technology
podlaskie
14
176 Pol-Poż Kołton
mazowieckie
18
177 DAGA 33 Daniel Gawiński
mazowieckie
16
178 Souvre Internationale
kujawsko-pomorskie
5
179 BilardKaz Kazimierz Mielczarek
śląskie
22
180 e-lakiernik Mariusz Cyankiewicz
śląskie
22
181 LWP LOGISTICS Piotr Włodarz, Rafał Wiktorowski
śląskie
17
182 Better Planet Ewa Samek
mazowieckie
26
183 Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”
świętokrzyskie
21
184 Zakład Produkcyjno-Handlowy „Toflesz” Leszek Tofil świętokrzyskie
33
185 Peter Brands
śląskie
25
186 Ekskluzywna.pl Michał Sampolski
śląskie
15
187 Radziowi
podkarpackie
10
188 MNC Poland Group Michał Naczk
pomorskie
43
189 BTO
łódzkie
13
190 AVA
podlaskie
40
191 Melagu.pl
śląskie
15
192 Verona Sylwia Lipińska
łódzkie
31
193 Dbms
mazowieckie
11
194 TAFMET Tadeusz Fita
opolskie
12
195 Draco
podkarpackie
21
196 Weaver Software Andrzej Lenkowski
wielkopolskie
12
197 Lasecki i Spółka
małopolskie
13
198 Metalmedia Jakub Siwiec
małopolskie
15
199 Demago
śląskie
12
200 Wiedza i Praktyka
mazowieckie
7
201 Football Masters Wojciech Małecki
mazowieckie
15
202 Multi Gastro
małopolskie
4
203 Kolbud
kujawsko-pomorskie
11
204 Paweł Owczarzak EUPOL
wielkopolskie
7
205 Elhurt
mazowieckie
8
206 grKARTON Szymon Rząsa
podkarpackie
13
207 VidiCom
mazowieckie
7
208 RR Media
pomorskie
11
209 AXIS Marcin Żak
mazowieckie
6
210 Agnieszka Mikulska
kujawsko-pomorskie
7
211 Alicamed Alina Krzemińska
mazowieckie
20
212 Mamy Styl Anna Marek-Bednarz
podkarpackie
9
213 Larb
śląskie
8
214 Inoxa
śląskie
7
215 Pasieka Pucer Dariusz Pucer
warmińsko-mazurskie
11
216 Dramix
mazowieckie
7
217 ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne
łódzkie
7
218 Profian-Trade Andrzej Matuła
kujawsko-pomorskie
4
219 Elektro-Mar
śląskie
4
220 Brosystem Nowak Stefan
wielkopolskie
6
221 Lak System Paweł Drożdż
dolnośląskie
6
222 FHU Magbob
małopolskie
10
223 Części-usa.com.pl Alicja Dąbrowska
dolnośląskie
4
224 Orszak Group Maja Orszak
opolskie
3
225 Speedcube Sylwester Jaroszewski
małopolskie
5
226 FH STOP s.c. Małgorzata i Marek Szpunar
podkarpackie
2
227 VBH Polska
mazowieckie
1
228 RGC
mazowieckie
1

Przychód
brutto
w złotych
2020
1 338 639
500 877
615 493
8 076 416
4 843 811
5 827 671
64 445 713
2 546 194
2 569 992
4 248 328
1 636 519
2 496 900
832 712
1 453 410
3 953 429
8 568 008
299 709
4 504 987
319 738
2 950 522
550 000
5 600 000
4 343 915
1 177 333
3 192 077
2 320 000
1 618 460
2 326 579
7 900 000
1 270 525
23 572 162
2 325 729
6 708 811
4 200 000
1 220 778
4 738 535
1 720 582
5 138 397
2 944 613
280 711
1 467 077
1 750 522
2224603
828 298
1 915 900
2 542 000
5 769 929
5 500 000
1 685 000
1 454 255
206 409
1 674 340
1 853 383
430 000
1 696 425
5 328 472
3 405 428

E-GAZELE BIZNESU 2021 11

LIDER MAŁOPOLSKI — MEDIA-MED (12. MIEJSCE W KRAJU)

Nie tylko opatrunki

Pomysł na firmę zrodził się z doświadczenia jej założycieli
oraz potrzeb, jakie pojawiły się na rynku medycznym

R

ealizujemy strategię zgodną z przyjętą nazwą Media-MED, gdzie „Media” to nacisk
na prowadzenie działalności za pomocą
nowoczesnych kanałów komunikacji,
w szczególności sprzedaży internetowej,
a „MED” odnosi się do aktywności w segmencie medycznym. Profesjonalne i elastyczne
podejście do klienta, kompleksowa oferta i wsparcie merytoryczne sprawiły, że po krótkim czasie
staliśmy się jednym z największych dostawców
opatrunków — mówi Jacek Bekas, współwłaściciel
firmy.
Druga ze współwłaścicieli, Anna Grochowska,
dodaje: — Rozszerzyliśmy ofertę o urządzenia do
sterylizacji medycznej, dekontaminacji, sprzęt
medyczny oraz urządzenia do automatycznego
mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego.
Dużą wagę firma przykłada do edukacji i poszerzania wiedzy, zarówno własnej, jak i klientów.
Organizuje szkolenia, konferencje i warsztaty stacjonarne i online.
— Przygotowaliśmy wykłady oraz aktywności
marketingowe, prezentując cechy i korzyści oraz

Wartość kadry. Nasz zespół liczy 23 osoby, ze średnim
okresem zatrudnienia ponad 6 lat. Stale rekrutujemy
na nowe stanowiska tworzone wraz z rozwojem firmy
– obecnie do działu Life Sciences – mówią Anna
Grochowska i Jacek Bekas, założyciele firmy Media-MED.

udokumentowaną skuteczność urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w technologii VHP
(sucha para nadtlenku wodoru). Oprócz promo-

cji produktów, skupiamy się na ich prawidłowym
zastosowaniu i właściwej aplikacji. Wszystkie
podjęte działania przełożyły się na wzrost przychodów w porównaniu z 2019 r. — akcentuje
Anna Grochowska.
Dalszą szansę na rozwój właściciele firmy widzą
w sektorze zaawansowanych technologii medycznych i biotechnologicznych.
— Chcemy skupić się na rozwijaniu sprzedaży
sprzętu medycznego oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań dla szeroko pojętej branży
life sciences. Rozszerzamy swoją ofertę o wysoko
wyspecjalizowane urządzenia i produkty m.in.
dla laboratoriów, placówek badawczo-rozwojowych, branży biotechnologicznej, produkcyjnej
oraz przemysłu farmaceutycznego — podkreśla
Jacek Bekas.
Klientami firmy są instytucje publiczne (szpitale), odbiorcy pozaszpitalni oraz osoby indywidualne. Obecnie udział sprzedaży dla szpitali to
5 do 1 w stosunku do pozostałych grup. Coraz
większe problemy szpitali z płatnościami oraz ich
zwiększające się zadłużenie powodują, że szczególnie ważna staje się dywersyfikacja biznesu
o rynek otwarty.
Najtrudniejszymi wyzwaniami w e-commerce
dla branży są wszelkie zmiany przepisów dotyczące wyrobów medycznych (stawki VAT, refundacje)
i rosnące ceny produktów.
— Ponieważ ponad 80 proc. oferowanego asortymentu sprowadzamy z zagranicy ogromne
znaczenie ma brak stabilności kursów walut oraz
koszty logistyczne, w szczególności dla towarów
z Wielkiej Brytanii — mówi Jacek Bekas. © Ⓟ

LIDER WIELKOPOLSKI — YES BIŻUTERIA (13. MIEJSCE W KRAJU)

Kolczyki
i pierścionek
online
Biżuteria YES jest znana
ze sklepów w galeriach
handlowych.
Ma również swój kanał
internetowy

P

andemia sprawiła, że e-commerce zaczął się
rozwijać bardzo dynamicznie.
— Natychmiast zwiększyliśmy wydajność
logistyczną, przeanalizowaliśmy szczegółowo
procesy, wyeliminowaliśmy wąskie gardła
w obsłudze sprzedaży oraz wysyłki — mówią
w dziale e-commerce YES Biżuteria.
Dzięki tym zmianom firma była w stanie obsłużyć trzykrotnie większą liczbę zamówień. Wcześniej
udział sprzedaży e-commerce w stosunku do salonów wynosił 5,5 proc., od rozpoczęcia pandemii
utrzymuje się na poziomie 17 proc.
Głównym źródłem sukcesu jest zgrany zespół,
którego współpraca opiera się na zaufaniu.
— Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy
zespół jest na nią gotowy i łączy siły do wdrażania
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jej założeń. Podstawą rozwoju biznesu e-commerce jest elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany w dynamicznym środowisku — podkreślają
w firmie z Poznania, ktorej prezesem jest Tomasz
Kwiatkiewicz.
Epidemia wprowadziła chaos na rynku.
Lockdowny wymusiły całkowite zamknięcie salonów
stacjonarnych i odcięły firmę od znaczącego źródła
przychodu. Co więcej, dostawy kruszcu i produkcja
towarów zostały ograniczone.
Po pojawieniu się pierwszych zakażeń w dziale
e-commerce wdrożono nowy firmowy plan działania, który okazał się skuteczny. Poziom terminowości w realizacji zamówień spadł tylko nieznacznie
z 99,8 do 95,3 proc. Obecnie nadal najtrudniejsze
jest zabezpieczenie ciągłości pracy logistyki. Wciąż
istnieje ryzyko przestojów w realizacji zamówień.
Chodzi nie tylko o przestrzeganie zasad związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym, ale także przewidywanie zagrożeń i minimalizowanie ich skutków
na poziomie biznesowym.
Firma działa na podstawie planu podziału pracy
strefowej, w którym określone procesy są duplikowane i wykonywane w kilku miejscach jednocześnie.
Dodatkowo zespoły z poszczególnych stref mogą
szybko zmieniać swoje zadania. W przypadku wystąpienia wirusa w jednej bądź kilku strefach pozostałe
mogą przejąć ich obowiązki, zapewniając ciągłość
realizacji zamówień.
Wiele osób w firmie pracuje na sukces e-commerce, nie będąc jego częścią. W centrali zatrudnionych
jest 350 osób, w sklepie internetowym około 50, ta
liczba ulega zmianie w zależności od okresu sprzedażowego.
Na pytanie o prognozy na przyszłość w YES odpowiadają:

Usuwanie przeszkód. Zależy nam na budowaniu relacji
z klientami tak, aby zniwelować bariery sprzedaży
na odległość i zapewnić poczucie komfortu
i bezpieczeństwa podczas zakupów online – podkreśla
prezes Tomasz Kwiatkiewicz, prezes firmy YES Biżuteria.

— Kluczowa jest obserwacja zachowań i potrzeb
klientów, dlatego aktywnie pracujemy nad zmianami
wybranych elementów sklepu internetowego, aby
zoptymalizować proces poszukiwania wymarzonej
biżuterii. Czas jest na wagę złota, a wybór tak szeroki,
że szybkie i komfortowe znalezienie produktu stało
się jedną z najważniejszych potrzeb. Stawiamy na
personalizację i system automatycznych rekomendacji. Drugim ważnym aspektem jest zacieranie granicy
między zakupami online i offline oraz łączenie tych
dwóch kanałów, rozwijając narzędzia omnichanellowe. © Ⓟ

LIDER POMORSKI — PRIMAGRAN (24. MIEJSCE W KRAJU)

35 lat
gwarancji
Taką ochronę otrzymują klienci
kupujący zlewozmywaki firmy
Primagran z Żuławek
w województwie pomorskim

K

ilkanaście lat temu bracia Tomasz i Marcin
Sznajder szukali dobrego konceptu na
biznes.
— To był zupełny przypadek. Jednak pomysł produkcji i sprzedaży zlewozmywaków grafitowych nas urzekł — przyznaje
Mariusz Sznajder, wiceprezes firmy.
I tak upłynęło 11 lat. Firma okrzepła, systematycznie rozszerza asortyment i konsekwentnie realizuje strategię maksymalizacji jakości produktu
oraz rozwój sprzedaży online. Obecnie zatrudnia
95 osób.
Najbardziej popularnym dzisiaj rozwiązaniem
aranżacyjnym, wykorzystywanym w kuchniach
bez względu na styl, są zlewozmywaki granitowe.
Estetyczne i odporne na uszkodzenia odnajdują

Design i technologia. Nowoczesny wygląd wiążemy
z praktycznymi rozwiązaniami, korzystając jednocześnie
z nowych technologii, to czyni nasze granitowe zlewy
najlepszymi na rynku – podkreśla Tomasz Sznajder
prezes Primagran.

Człowiek i jego potrzeby. Klienci mogą liczyć
na fachową pomoc i doradztwo. Patrząc na wygląd,
powinniśmy uwzględnić też funkcjonalność oraz
dostosować sprzęt do ograniczeń domowników
– opisuje Marcin Sznajder, wiceprezes firmy Primagran.

się we wnętrzach nowoczesnych, klasycznych czy
też skandynawskich. Produkty marki Primagran
wykonane są z mieszanki kruszyw i żywic. W efekcie są estetyczne, odporne i trwałe. Firma proponuje zlewy w sześciu uniwersalnych kolorach
oraz w różnych kształtach. Dodatkowo kupując
„u źródła”, można liczyć na bardzo atrakcyjne
ceny.
W ofercie sklepu internetowego są także różnego rodzaju akcesoria kuchenne, takie jak baterie
granitowe i chromowane. Można też liczyć na fachową pomoc i doradztwo.
— Sprzedaż za granicą stanowi obecnie ponad
75 proc. naszego przychodu i stale wzrasta. Nasze
produkty są obecne w 15 krajach. Odbiorcami są
głównie klienci prywatni, ale widzimy także rosną-

ce zainteresowanie klientów biznesowych — mówi
prezes Tomasz Sznajder.
Firma przygotowuje atrakcyjną ofertę dla punktów sprzedaży oraz współpracujących z nimi
architektów. Planuje dynamiczny rozwój dzięki
rozszerzaniu portfela produktów oraz ekspansji
geograficznej.
— Pandemia była bardzo stresującym czasem
w życiu firmy. Z jednej strony zanotowaliśmy
wzrost przychodów i zainteresowania naszymi
produktami, natomiast z drugiej problemy z dostępnością komponentów. Do tego dochodziła troska o pracowników i zabezpieczenie warunków
pracy. Udało się to zrealizować i uniknąć większych ryzyk, co wpłynęło bardzo pozytywnie na
rozwój firmy — dodaje wiceprezes. © Ⓟ
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LIDER PODLASKI — TOOLES KRZYSZTOF WASZKIEWICZ (29. MIEJSCE W KRAJU)

Pomyślna dekada sklepu z narzędziami
Dziesięć lat temu firma
Krzysztofa Waszkiewicza, jak
wiele podobnych, zaczynała
w garażu. W przypadku Tooles
już po roku okazał się za mały

N

a początku była to tylko sprzedaż na portalu
Allegro — głównie narzędzi i akcesoriów do
warsztatów samochodowych. Właściciel pasjonuje się motoryzacją. Sprzedaż artykułów
z tej branży była zatem czymś naturalnym –
znał się na tym i to lubił.
Sukcesywnie firma powiększała swój asortyment
o kolejne branże: akcesoria off-road, narzędzia
i sprzęt warsztatowy, sprzęt budowlany, elektronarzędzia, elektronika (przetwornice napięcia, akumulatory), narzędzia do ogrodu i domu (np. tunele
foliowe, kosy spalinowe, wszelkiego rodzaju pompy
i wiele innych).
W ślad za zwiększonym asortymentem poszerzyły
się również kanały sprzedaży — powstał sklep internetowy www.tooles.pl. Następnie oferty firmy pojawiły
się na kolejnych portalach, takich jak OLX, Ceneo.
Kolejnym etapem rozwoju było otwarcie w 2015 r.
sklepu stacjonarnego w Białymstoku. Z powodze-

niem działa do dziś. Zwiększanie różnorodności asortymentu oraz poszerzanie oferty o kolejne marki spowodowało konieczność powiększenia powierzchni
magazynowej, która obecnie liczy 3 tys. m kw.
Od 2017 r. firma była wyróżniana w kolejnych edycjach rankingu e-Gazele Biznesu. Zajmowała już trzecie i drugie miejsce. Krzysztof Waszkiewicz ucieszył
się tym bardziej, że tym razem Tooles jest numerem
1 na Podlasiu.
Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie pracownicy Tooles. Jak podkreśla właściciel, tylko dzięki
ludziom o dużym potencjale, rozwijanym dzięki
szkoleniom i odpowiedniej motywacji, można sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyszłość
w biznesie.
Obecnie Tooles zatrudnia 34 pracowników i realizuje około 2 tys. wysyłek dziennie. W większości
odbiorcami są klienci indywidualni z całej Polski.
Firma zamierza zdywersyfikować sprzedaż, planuje
otwarcie platformy B2B dla klientów biznesowych
oraz poszerzenie współpracy z hurtowniami w kraju
i za granicą.
— Najważniejszymi atutami sprzedaży internetowej jest szybka realizacja zamówień, fachowe doradztwo oraz atrakcyjne ceny i to są nasze najważniejsze
atuty — mówi właściciel firmy.
Trudny czas związany z pandemią COVID-19 nie
wpłynął negatywnie na działalność firmy. Według

Szybki start.
Pierwsza
zamówiona
partia towaru
sprzedała się
w zawrotnym
tempie.
To pokazało,
że sprzedaż
internetowa
jest właściwym
kierunkiem
rozwoju
– wspomina
Krzysztof
Waszkiewicz.

statystyk wszystkie sklepy internetowe w tym okresie
odnotowały nawet 80-procentowy wzrost sprzedaży.
Podobny trend obserwują w Tooles.
Potrzeba rozwoju sprawia, że właściciel zainteresowany jest ciągłą edukacją. A najlepiej i najefektywniej uczyć się, korzystając z doświadczeń innych.
Dlatego aktywnie uczestniczy w spotkaniach właścicieli firm zrzeszonych w BNI Polska, a od września
2021 r. należy do elitarnego grona białostockich przedsiębiorców Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, skupiających największe firmy na Podlasiu. © Ⓟ

LIDER LUBELSKI — FH KABIS (30. MIEJSCE W KRAJU)

Dywany same
nie polecą
Największe wyzwania dla FH
Kabis wynikają z gabarytów
asortymentu firmy. Dywany,
chodniki i wykładziny są trudne
do wysyłki, dużo ważą,
mają niestandardowe kształty
i rozmiary

Trafienie. Na pomysł handlu dywanami w internecie
wpadł mój brat Maciej (z lewej) w 2004 r. Wtedy mało
kto wierzył w powodzenie i klientów chcących robić
w ten sposób zakupy. Jednak z perspektywy czasu
można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę
– mówi Jakub Kędziora.

oczątki działalności firmy sięgają lat 90.
Handlem dywanami zaczął zajmować się
nasz ojciec. Na początku była to działalność
hurtowa, z biegiem lat przekształciła się
w handel detaliczny. Dywany były dla nas
czymś naturalnym, z czym mieliśmy styczność od dziecka, więc wybór branży był dla mnie
i brata Jakuba prosty — opowiada Maciej Kędziora
z firmy FH Kabis.
Dziś ma ona sześć sklepów detalicznych i dwa
magazyny e-commerce. Rodzice są cały czas aktywni zawodowo i pomagają w sprawach organizacyjnych, co pozwala braciom skupić się na działalności
operacyjnej.
Sprzedają głównie w Polsce, ale coraz aktywniej wchodzą na rynki zagraniczne. Według
planu na koniec I kwartału 2022 r. zamierza-

ją mieć ponad 30 e-sklepów zagranicznych
prowadzonych w lokalnych językach. Chcą
być obecni we wszystkich większych krajach
Europy.
Bracia podkreślają, że najważniejsi są ludzie, a w
firmie panuje rodzinna atmosfera. Wśród 80 pracowników wielu jest od początku lub ma kilkunastoletni staż pracy.
— To wartość sama w sobie, która ma pozytywny wpływ na działalność, ponieważ ze zgraną i doświadczoną załogą możemy dalej szybko się rozwijać — dodaje Maciej Kędziora.
Pandemia miała pozytywny wpływ na działalność firmy. Cała branża wyposażenia wnętrz mocno urosła. Wiele osób w tym czasie zaczęło dużo
zmieniać w swoich wnętrzach. Spora grupa nadal
pracuje zdalnie.

P
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— Zauważyliśmy też, że do zakupów w internecie
zostali zmuszeni nawet ci, którzy tego nigdy wcześniej nie robili. Dostawaliśmy wiele e-maili, telefonów od osób, dla których kupno dywanu w naszych
e-sklepach było ich pierwszym zakupem w internecie. Mamy nadzieję, że ci klienci będą do nas w przyszłości wracać — mówi Jakub Kędziora.
Na pytanie o proporcje sprzedaży stacjonarnej
i e-commerce Maciej Kędziora odpowiada:
— O tym będzie można mówić pod koniec przyszłego roku. W 2020 i 2021 r., ze względu na lockdown
i różne obostrzenia, przyrost liczby klientów w internecie był olbrzymi, więc w tym momencie te proporcje są zaburzone. Mam nadzieję że w 2022 r. wrócimy
już do normalności, wtedy też będzie można powiedzieć, ilu klientów przyzwyczaiło się do zakupów
internetowych, a ilu wróci do handlu tradycyjnego
Firma planuje umacnianie swojej pozycji na
rynku krajowym i jeszcze aktywniejsze działanie
za granicą.
— Tak samo jak my wchodzimy na rynki zagraniczne, różne firmy zaczynają sprzedaż w Polsce.
Można powiedzieć że w e-commerce granice się
zatarły. Ponadto chcemy skupić się na jeszcze lepszej
dostępności produktów oraz jak największej liczbie
nowości — mówi Jakub Kędziora.
Jego brat dodaje: — Sporo zależy też od tego, jak
będzie wyglądała sytuacja na rynku firm kurierskich. Dlatego zastanawiamy się, jak rozwiązać tę
kwestię, żeby nie wpłynęła negatywnie na naszą
działalność. Kolejnym problemem są ciągłe zmiany
przepisów, a także dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorcy. W tym roku jest to np. wprowadzenie VAT
OSS, które wymusiło wdrożenie wielu zmian w naszym systemie ERP. Ponadto cały czas pracujemy
nad przyspieszaniem tempa obsługi zamówień. © Ⓟ

LIDER ŚWIĘTOKRZYSKI — DIKEL (31. MIEJSCE W KRAJU)

Własny magazyn dużym plusem
Razem z bratem Kamilem działają w e-commerce od ponad 10 lat.
W rankingu e-Gazele Biznesu są obecni nie po raz pierwszy

S

półka Dikel prowadzi dwa sklepy internetowe: dikel.pl jest skierowany do hurtowników,
natomiast kwiecisty.pl — do detalistów.
W pierwszym można kupić wiele produktów
ułatwiających składowanie i przechowywanie,
wyposażenie magazynów, skrzynki narzędziowe, regały magazynowe. Firma wysyła też doniczki
w ilościach hurtowych np. do sklepów ogrodniczych.
— W drugim, jak wskazuje nazwa, klientami są
osoby potrzebujące materiałów, narzędzi, cebulek,
środków ochrony roślin i elementów wyposażenia
do ogrodu. — 95 proc. odbiorców to klienci indywidualni — mówi Dominik Lachowski, właściciel firmy.
Pandemia wpłynęła istotnie na jej działalność.
— Klienci zaczęli bardzo dużo kupować online.
W sezonie wiosennym mieliśmy 300–400-procentowy wzrost sprzedaży. W naszej firmie to biznesowo zawsze lepsza część roku. Byliśmy do tego
przygotowani, dlatego z asortymentem nie było
większego problemu. Już w październiku składamy zamówienia na kolejną wiosnę. Na początku
roku zaczynają przychodzić towary. Pracujemy, bazując na tym, co mamy w magazynach —Ī opisuje
Dominik Lachowski.

Niepewność. Ten rok
nie będzie taki dobry,
jak poprzedni. Sprzedaż
słabnie i obawiam, że
inflacja oraz wzrost cen
produktów podstawowych
sprawi, że ludzie
ograniczą wydatki. To się
może odbić na naszym
asortymencie, bo to nie
są produkty pierwszej
potrzeby – podkreśla
Dominik Lachowski
na zdjęciu z lewej, razem
z bratem Kamilem.

Pandemia pozwoliła firmie znacznie szybciej
sprzedać posiadany towar. Dlatego w końcu marca
i początku kwietnia 2021 r. już zaczęła ona zamawiać
większe ilości, aby mieć czym handlować w kolejnych
miesiącach, zanim zaczęły się kłopoty z dostawami.
— Mieliśmy bardzo wysoki stan magazynowy
— w granicach 1,5 mln zł w towarach. Taki zapas
wystarcza na miesiąc funkcjonowania, a w niektó-

rych grupach asortymentowych na dwa — dodaje
Dominik Lachowski.
W firmie pracują 22 osoby. Większość na potrzeby sklepu kwiecisty.pl, trzy dla dikel.pl. Wynika to
z rodzaju odbiorców. W pierwszym sklepie średnia
wartość zamówienia wynosi 70 zł, chociaż zdarzają się i takie za 12 zł. W sklepie dikel.pl, który jest
nastawiony na B2B, ta średnia wartość zamówienia to około 1500 zł. Tam do pakowania używa się
palet i wózków widłowych, więc i pracowników
trzeba mniej.
Głównymi klientami sklepów są odbiorcy krajowi. Magazyny znajdują na terenach wiejskich, dzięki temu koszty są niższe, bo niższe są też podatki.
Dlatego też właściciel firmy nie myśli o uruchamianiu stałego punktu sprzedaży. Nie planuje również
żadnych inwestycji.
— Czekamy na rozwój sytuacji na rynku, bo już
widać, że ten rok nie będzie taki dobry jak poprzedni. Z dnia na dzień sprzedaż wyraźnie słabnie i obawiam się, że inflacja oraz wzrost cen produktów
podstawowych sprawi, że ludzie ograniczą wydatki.
To się może odbić na naszych obrotach, bo to nie są
produkty pierwszej potrzeby. Klienci kupują wtedy,
kiedy chcą w domu coś zmienić poprawić, ulepszyć. Dlatego obawiam się sytuacji, w której Polacy
będą się trzymać za kieszeń — podkreśla Dominik
Lachowski. © Ⓟ

LIDER OPOLSKI — HSI (37. MIEJSCE W KRAJU)

Kilka asów w rękawie

Pandemia, o zgrozo, pozwoliła zrealizować plan rozwoju.
Rośniemy dużo mocniej niż rynek, co cieszy i utwierdza nas
w poprawności podejmowanych decyzji – mówi Wojciech
Wierzchowski, dyrektor handlowy HSI

H

Obiecujące południe. Jeśli chodzi o rozwój
e-commerce, najlepiej rokuje rynek rumuński i w tym
kierunku będziemy zmierzać – podkreśla Wojciech
Wierzchowski, dyrektor handlowy HSI.

istoria spółki zajmującej się głównie sprzedażą monitorów japońskiej marki Iiyama
zaczęła się kilkanaście lat temu. Z czasem
okazało się, że największe obroty przynosi
sprzedaż w internecie. Obecnie w grupie
pracuje około 100 osób, w samej firmie HSI
25, a w zespole iiyama-sklep.pl — 7.
— Rok temu, gdy notowaliśmy covidowe wzrosty w Polsce, rynki w Czechach i Słowacji bardzo
ucierpiały. Straty na biznesie z południowymi sąsiadami były znaczne. Obecnie rynek się odbudowuje, jednak daleko do świetności sprzed dwóch
lat. Z kolei na rynkach rumuńskim, węgierskim i
bułgarskim działamy poprzez marketplace emag
i tam sytuacja wygląda na stabilną — opisuje dyrektor HSI.
Mimo dwóch podejść nic nie wyszło ze współpracy z Amazonem.
— Oferta pośrednika i warunki, jakie trzeba było
spełnić, nie były atrakcyjne. Nasze produkty są
dostępne na platformie poprzez sprzedawców
niemieckich, samego Amazona oraz kilka firm z
Polski. Ale ich ceny są mało konkurencyjne wobec
naszych i nie musimy się martwić tym graczem.
Dodatkowo niesamowicie „dziwaczny”, jak na na-

sze czasy, jest interfejs graficzny Amazona, który
być może przyzwyczaił do tego użytkowników z
USA, ale w Europie jest moim zdaniem nieakceptowalny — uważa Wojciech Wierzchowski.
Pytany o atuty spółki, podkreśla on, że ma ona
kilka asów w rękawie.
— Po pierwsze, jesteśmy sklepem sprzedającym
wyłącznie monitory. Specjalizację doceniają klienci, bo mamy wiedzę i potrafimy doradzić. Oprócz
dużej oferty monitorów biurkowych możemy się
pochwalić także sukcesami w sprzedaży monitorów wielkoformatowych do biur, szkół, muzeów
czy biznesu oraz bardzo skomplikowanych ekranów dotykowych do hal produkcyjnych, maszyn,
mebli i zabudów. Mamy odbiorców od kościołów
po łodzie podwodne. I to bez żartów — zapewnia
dyrektor.
Drugim asem jest własny zespół programistów
i grafików. Połączenie funkcji firmy informatycznej/softwarehouse’u oraz handlowej daje dużą
przewagę. Pozwala skrócić czasu od pomysłu do
wdrożenia i zapewnić wysoką jakość.
Trzeci as to największy wybór monitorów
Iiyama w Polsce, największe stany magazynowe, co
w warunkach przerw w dostawach okazało się strategiczne. Czwarty to uzyskana dzięki zastosowaniu
autorskich aplikacji automatyzujących wszelkie
możliwe procesy, wyjątkowo sprawna logistyka.
99 proc. zamówień złożonych do godz. 17 pojawia
się następnego dnia u klienta pod drzwiami.
— Za to zbieramy najwięcej pochwał — mówi
Wojciech Wierzchowski.
Jako piąty atut wskazuje on jakość sprzedawanych produktów, bo japońska marka Iiyama od
lat słynie z ponadstandardowej jakości produkowanych monitorów. © Ⓟ
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LIDER ŁÓDZKI — GARDENOWO (43. MIEJSCE W KRAJU)

W pandemii rośliny umilają życie
Szukanie pomysłu na własny
biznes po wyprowadzce
z Warszawy zakończyło się
stworzeniem rozpoznawalnej
marki w branży ogrodniczej

P

oczątek firmy Gardenowo to rok 2012. Wraz
z żoną Kingą szukaliśmy pomysłu na zarabianie pieniędzy, mieszkając na wsi. Nie
chciałem być tylko czyimś pracownikiem.
Wcześniej budowałem i prowadziłem firmy
z branży FMCG. Dlatego szukałem czegoś własnego — podkreśla Artur Błasik, szef firmy MRC, do
której należy sklep internetowy gardenowo.pl.
Dlaczego ogrodnictwo? Twórcy firmy bazowali
na doświadczeniu branżowym i kontaktach teściów,
którzy od lat 90. prowadzą hurtownię ogrodniczą.
Dzięki temu było łatwiej rozpocząć. Przydały się także umiejętności właściciela z dziedziny zarządzania.
Gardenowo sprzedaje tylko przez internet.
Większość klientów to osoby prywatne. Są też klienci B2B, jednak należą do mniejszości. Dostarczają
towary poprzez liczne marketplace’y, sieci sklepów
z platformami internetowymi oraz własny sklep.
Sprzedaż odbywa się w Polsce i na zagraniczne
rynki.
— Mamy bardzo szeroki asortyment we własnych
magazynach. Nie pracujemy w modelu droshipin-

Tylko sieć.
Jesteśmy
rozpoznawalną
marką
w branży
ogrodniczej.
Sprzedajemy
tylko w kanale
internetowym
– mówi
Artur Błasik,
właściciel
gardenowo.pl.

gowym. Klient kupuje produkt u nas i od nas jest
wysyłany. Cały czas rozwijamy portfolio produktowe — mówi właściciel gardenowo.pl.
W sezonie firma zatrudnia do kilkunastu osób.
— Czas dostawy i szeroki asortyment to kluczowe
elementy tej układanki. Ogrodnik wchodzący na
portal chce zrobić pełne zakupy w jednym miejscu. Chce mieć łatwy dostęp do nawozów, środków
ochrony i pielęgnacji, nasion, cebulek i roślin — podkreśla właściciel.
Sklep oferuje również narzędzia ogrodnicze, elementy i akcesoria do domu i ogrodu.
Plan na najbliższy rok i kolejne lata jest sprecyzowany.

— Nadal umacniamy własną pozycję jako
Gardenowo w Polsce, ale w naszą strategię rozwoju mamy wpisane również kolejne rynki eksportowe. Myślę o Węgrzech, Rumunii i Niemczech.
Systematycznie poszerzamy asortyment produktów
— opisuje Artur Błasik.
Największa trudność to według właściciela firmy konkurencja cenowa w branży. Wszyscy korzystają z produktów tych samych znanych marek,
więc klient najczęściej kupuje, kierując się ceną.
Dodatkowo w każdym roku pojawiają się sprzedawcy gracze, którzy próbują wejść w rynek dumpingowymi cenami, z niezrozumiałymi dla innych
poziomami marż.
Nie ma natomiast większych problemów z reklamacjami czy tzw. trudnymi klientami. Każde stanowisko i pozostałe miejsca pracy posiadają monitoring, więc kwestie sporne są rozpatrywane są na
podstawie faktów.
Wszystkie wysyłki firma organizuje sama. Jak
podkreśla właściciel, przy tak szerokim asortymencie zlecenie wysyłek na zewnątrz byłoby bardzo
trudne. Tym bardziej że należy uwzględnić zezwolenia branżowe, np. na środki ochrony roślin.
A pandemia?
— Oczywiście jak dla każdej firmy działającej
w e-commerce był to okres zwiększonej sprzedaży.
Zamknięcie w domach spowodowało, że pojawiło
się więcej nowych ogrodników. Wzrost sprzedaży
w branży ogrodniczej w tamtym roku był bardzo
wyraźnie zauważalny. © Ⓟ

LIDER ZACHODNIOPOMORSKI — M-INTERNET DAMIAN MAKOWSKI (46. MIEJSCE W KRAJU)

Firma to także styl bycia
Zaczęło się w 2012 r. od ziarenek
ostropestu plamistego. Był to
pierwszy produkt oferowany
na Allegro, który połączył
w biznesie trójkę przyjaciół

P

o pierwszych sukcesach w sprzedaży jeszcze
tego samego roku uruchomiliśmy sklep internetowy, a w kolejnych latach dwa sklepy
medyczno-zielarskie w Szczecinie i Pyrzycach.
Stworzyliśmy też własną markę żywności
Green Essence — opowiada Damian Makowski.
Właściciel firmy dostrzega ogromny potencjał
w zdrowej żywności, superfoods i ziołach, które dopiero pojawiły się na polskim rynku. Teraz zespół
liczy ponad 20 osób, ale z roku na rok ta liczba rośnie.
— Dla nas prowadzenie firmy o takim profilu to
także styl życia — misja i filozofia, zgodnie z którą
żyjemy na co dzień. Bez tego sukces byłby niemożliwy. Uczciwość, jakość, zrównoważone podejście — to
wartości, których chcemy się trzymać, mimo różnych
zawirowań — podkreśla Damian Makowski.
Lokalne punkty, a internet? Różni się asortyment,
ale też relacje.
— Zakupy przez internet — również za sprawą
pandemii — stały się codziennością wielu osób. My
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zyskaliśmy wielu klientów, którzy przekonali się, że
mogą kupować nawet produkty pierwszej potrzeby, takie jak kasze, ryż, przyprawy czy przetwory.
Większy ruch przyczynił się do poszerzenia oferty
i co za tym idzie, doprowadził również do rozbudowy
magazynu i zwiększenia liczby pracowników — mówi
Damian Makowski.
Z kolei przewagą stacjonarnych placówek jest
bezpośredni kontakt z klientem, który przekłada się
na możliwość bardziej indywidualnego podejścia do
jego potrzeb.
Firma prowadzi również doradztwo online. Robi
to poprzez bloga, na którym co tydzień zamieszcza
ciekawe artykuły, porady i przepisy. W razie pytań
pomagają też konsultanci. Dlatego Damian Makowski
nie chce porównywać obu sposobów sprzedaży.
Znaczna część klientów to młode mamy, aktywne
kobiety, a także osoby, które lubią gotować i eksperymentować w kuchni. To także ci, którzy chcą żyć
w duchu „no waste”, minimalizować zużycie plastiku i detergentów na rzecz naturalnych środków
czyszczących.
— Prowadząc sprzedaż przez internet w naszym
sklepie zielonaesencja.pl, trafiamy do osób z całej
Polski, mamy klientów zagranicznych, zdarzają się
także tacy zza oceanu. Ale przede wszystkim stawiamy na rynek rodzimy — podkreśla właściciel.
Firma stawia na bardzo różnorodną ofertę, dlatego prowadzi własną produkcję, pakuje zdrową żyw-

Odpowiedzialność. Jako firma bierzemy udział
w akcjach charytatywnych, np. sponsorujemy
biegi i wspieramy lokalne inicjatywy. Staramy się
handlować globalnie, działając lokalnie. W grudniu
2021 r. będziemy sponsorem Biegu Mikołajkowego
w Policach i zapewnimy energetyczne i zdrowe
przekąski dla biegaczy – mówi Damian Makowski.

ność i suplementy pod własną marką Green Essence.
Dzięki temu ma kontrolę nad jakością i może szybciej
reagować na potrzeby klientów. Współpracuje też
z mniej i bardziej znanymi markami i producentami,
w większości z Polski.
— Idziemy w kierunku sprzedaży żywności świeżej
— ekologiczne warzywa i owoce czy nabiał. Staramy
sie stopniowo wyeliminować plastik w naszej produkcji i wprowadzić ekologiczne opakowania. Jeśli
chodzi o paczki wysyłane z naszego magazynu, zrezygnowaliśmy z folii bąbelkowej na rzecz papieru
pochodzącego z recyklingu. Na pewno też będziemy
otwierać kolejne własne punkty stacjonarne — wymienia Damian Makowski. © Ⓟ

LIDER PODKARPACKI — MIRPOL (47. MIEJSCE W KRAJU)

Dla domu,
ogrodu
i biura

Firma Handlowa Mirpol od 15 lat
zajmuje się importem oraz
sprzedażą mebli ogrodowych,
grilli oraz produktów
wyposażenia domu i biur

R

zeszowska firma importuje meble ogrodowe z Azji, głównie z Chin. Odbiorcami są
duże sieci handlowe: Leroy Merlin, Grupa
PSB, OBI, Majster. Klienci indywidualni korzystają ze sklepów internetowych firmy
pod marką Majowo (Polska oraz Czechy)
oraz z marketplace’ów (Polska i Niemcy).
W działalności e-commerce Mirpolu było kilka
ważnych momentów. Zaczęło się od sprzedaży
na Allegro, później przyszedł czas na uruchomienie własnego sklepu internetowego, a na
przełomie roku 2019/2020 firma przeniosła się
do nowej siedziby z nowym magazynem.
Wprowadzenie nowej linii produktowej
do sprzedaży trwa od 6 do 12 miesięcy. Tyle

czasu zajmuje przygotowanie projektu, uzgodnienie konstrukcji, wymiarów, wzorów, sposobu wykonania oraz materiałów i kolorystyki. Potem rusza produkcja w azjatyckiej
fabryce, import oraz certyfikacja wyrobów
i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, aby spełnić wymogi prawne konieczne do sprzedaży w Unii Europejskiej. Dziś
firma prezentuje już katalog na przyszły
rok.
— Dzięki takiej koncepcji działania firmy to my
decydujemy, co sprzedajemy. Mamy też wpływ
na wiele detali i ostateczny wygląd produktów.
Nie musimy ograniczać się jedynie do wyrobów,
które mogą kupić wszyscy — podkreślają przedstawiciele Mirpolu.
Rzeszowska firma zatrudnia 30 pracowników.
Cały czas trwają rekrutacje.
— Każdy biznes jest oparty na ludziach i trzeba
stopniowo, mądrze budować zespół — mówią
w Mirpolu.
Najtrudniejsza jest logistyka. Produkty mają
różne gabaryty: od małych, np. wielkości pudełka do butów, po egzemplarze ważące 50 kg
lub mierzące 2 metry długości, wysyłane na
paletach. Koszty wysyłki są wysokie, możliwe
są uszkodzenia i liczy się czas. W rzeszowskiej
firmie zapewniają, że wysyłają towary w ciągu
24 godzin (na terenie całej Polski) oraz do 3–4
dni roboczych (do odbiorców z Czech oraz
Niemiec).
Mirpol pracuje już nad wejściem na rynek
słowacki. W przyszłości planuje rozszerzenie
działalności o rynki Estonii, Łotwy, Litwy i Węgier. © Ⓟ

Twórca firmy. Emil Dudzik jest właścicielem
rzeszowskiej firmy, a także pomysłodawcą koncepcji
jej działania – importu oraz sprzedaży mebli z Azji.

LIDER LUBUSKI — DOMATOR24.COM (49. MIEJSCE W KRAJU)

Komfort i ergonomia sprzedają się dobrze
W minionym roku firma z Zielonej Góry odnotowała rekordowy
wzrost sprzedaży i rozszerzyła asortyment

P

aweł Nowak, właściciel firmy Domator24.com,
nie kryje zadowolenia, bo nowa strategia przyniosła efekty, i to o wiele lepsze od zakładanych.
Jednym z największych wyzwań było zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistycznego,
które zaspokoiłoby potrzeby zielonogórskiej
firmy, wynikające z tak intensywnego wzrostu. Udało
się to uzyskać dzięki pozyskaniu nowych partnerów
logistycznych.
— Musieliśmy się także dostosować do sytuacji
na świecie, a tu swego rodzaju wyzwaniem i sporą
zmianą w naszym codziennym funkcjonowaniu było
przejście na system pracy zdalnej. Dzięki zrozumieniu i staraniom wszystkich kluczowych osób udało
się nam z powodzeniem zmierzyć z tym wyzwaniem
— akcentuje Paweł Nowak.
Pandemia, poza ogólnym rozwojem e-commerce,
pokazała także, że asortyment firmy z Zielonej Góry
świetnie odpowiada na potrzeby osób, które pracowały czy uczyły się zdalnie.
— Nasi klienci jeszcze bardziej docenili nasze fotele
i ich ergonomię — mówi Paweł Nowak.
Od początku pandemii zespół firmy powiększył się
o wielu specjalistów z różnych dziedzin — od logistyki
po marketing – i liczy obecnie ponad 100 osób.

Jakość i szybkość. Obsługa wysyłek, skracanie czasu
dostaw i nieustanne dążenie do zwiększenia jakości
produktów są naszym oczkiem w głowie – mówi
Paweł Nowak, Domator24.com.

Rok upłynął pod znakiem umacniania pozycji
na rynkach, na których marka jest obecna od lat.
Domator24.com ugruntował swoją pozycję lidera
sprzedaży w Polsce. Znacząco zwiększył również
przychody z takich rynków jak: Niemcy, Francja,
Włochy, Hiszpania, Słowacja, Węgry, Czechy czy
Rumunia.

Branża e-commerce, z racji swojej specyfiki,
jest mocno zagrożona cyberatakami. W związku
z tym firma poniosła znaczące wydatki na wzrost
bezpieczeństwa w sieci. Wdrożono nowe systemy
i rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i samej
firmy.
Wyzwaniem są ciągłe zmiany przepisów i konieczność dostosowania się do zmian prawa w innych krajach. Jak zapewnia Paweł Nowak, dzięki
doświadczonej i świetnie wykwalifikowanej kadrze
firma dobrze sobie z tym radzi.
— Przed nami wciąż wiele problemów logistycznych, z którymi będziemy się musieli zmierzyć.
Z pewnością poszerzymy także portfolio naszych
produktów, żeby trafić w gusta jeszcze szerszej grupy odbiorców. Nieustannie dążymy do wzrostu
sprzedaży na rynkach europejskich i pracujemy
nad tym, by w kolejnych latach podbić świat —
mówi właściciel firmy.
Domator24 to rodzinne przedsiębiorstwo
z tradycjami, które istnieje od 2002 r. Ten polski producent foteli gamingowych i szaf metalowych od początku działalności stawiał sobie
za cel stworzenie produktów, które spełniają
oczekiwania nawet najbardziej wymagających
klientów. Firma wielokrotnie zdobywała wyróżnienia w rankingach Gazele Biznesu i e-Gazele
Biznesu. © Ⓟ
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LIDER WARMIŃSKO-MAZURSKI — ESYSTEM (28. MIEJSCE W KRAJU) KADRY

Wszystko dla naszych
domowych pupili
Marka bimek.pl powstała ze zrozumienia potrzeb rynku,
konsumentów i z obycia ze światem zwierząt

P

ochodzę i wychowałem się na wsi.
Szukałem stabilnej branży, w której można zbudować stały powtarzalny portfel
klientów. Któregoś dnia trafiłem na artykuł w internecie ze złotem i miską karmy
w tytule, szczegółów już nie pamiętam.
Przeczytałem, powiązałem to z życiem na wsi
i zdałem sobie sprawę, że praktycznie w każdym domostwie są psy i koty. Sam mam kilka
i wszyscy sąsiedzi dookoła też — mówi Władysław
Salewski, założyciel firmy Esystem, właściciel
marki bimek.pl.
— Pracowałem wówczas w firmie technologicznej. Byłem zrezygnowany, rozumiałem, że
mam dość życia od wypłaty do wypłaty, a także
samych dojazdów do pracy. Działo się to wiosną 2012 r. Zbieg okoliczności sprawił, że w tym
momencie poznałem Łukasza Paczewskiego,
młodego przedsiębiorcę z Nasielska. Dzisiaj
jestem właścicielem największego polskiego
e-sklepu zoologicznego w województwie warmińsko-mazurskim — wspomina dalej Władysław
Salewski.
Współpraca z Łukaszem Paczewskim, który
z zawodu jest lekarzem weterynarii, trwa do
dzisiaj.
— Nasze kompetencje idealnie się pokrywają,
ponieważ ja jestem handlowcem z doświadczeniem i z wyczuciem rynku i trendów, a Łukasz
jest nie tylko lekarzem, ale i informatykiem
koncentrującym się na aspektach technicznych
i logistycznych.
Firma z Olsztyna rozwija się stopniowo.
Optymalizuje pracę i dostosowuje się do
aktualnych możliwości. Główne filary biznesu to najlepsza cena (na produkty konsumenckie), wartość dodana (dla produktów
istotnych dla firmy), jak również silna marka, czyli rozwój marek własnych podmiotów współpracujących. Esystem zatrudnia
osiem osób.
— Motorem napędowym firmy jest rodzina.
Rodzina to przyjaciele, współpracownicy, pracownicy i koledzy. Razem tworzymy biznes, i to
z nimi i dla nich chce się rozwijać każdego roku
— podkreśla Władysław Salewski.
Klienci to głównie odbiorcy indywidualni.
Firma skupia się na sprzedaży w kraju. Polacy
coraz chętniej wydają pieniądze na zwierzęta,
traktując je jako pełnoprawnych członków rodziny. Kochają i dogadzają pupilom. W 2017 r.
wydatki na zwierzęta w polskich gospodarstwach
osiągnęły poziom 3 mld zł. Rynek ma bardzo
duży potencjał.
Bimek.pl jest sklepem internetowym prowadzącym lokalny punkt odbioru. W planach jest
otwarcie sklepów stacjonarnych w Olsztynie
i okolicy, w atrakcyjnych dla klientów
miejscach, a także produkcja marek własnych.
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Robot nie
W firmach logistycznych
brakuje fachowców,
przez co e-Gazele
rozwijają się wolniej

P

owrót rynku pracodawcy w czasie pandemii? Na pewno nie w centrach logistycznych. Jak podaje Grafton Recruitment,
zarobki kierowników magazynów w województwie łódzkim sięgają nawet 14 tys.
zł brutto, w innych częściach kraju około
10 tys. zł. Mimo to wcale nie jest łatwo obsadzić
wakaty. Braki dotyczą nawet zwykłych stanowisk — szeregowi pracownicy dystrybucji najgodziwiej opłacani są na Mazowszu (3–4,2 tys. zł),
a w pozostałych regionach mogą liczyć na pensje
2,8–4 tys. zł. Te atrakcyjne stawki nie są w stanie
przyciągnąć kandydatów.
Według firmy rekrutacyjnej Trenkwalder
wśród niebieskich kołnierzyków najbardziej poszukiwani są magazynierzy i operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami UDT, którym
oferuje się 4–6 tys. zł. Przedsiębiorcy kuszą ich
bogatym pakietem świadczeń: elastycznym grafikiem, dofinansowaniem do obiadów, dowozem
z miejscowości oddalonych nawet o 100 km.
Zatrudnienie czeka też na pakowaczy, kurierów
i kierowców samochodów dostawczych. Ale zbyt
wielu chętnych nie widać.
— Co czwarte ogłoszenie dotyczy branży logistycznej. Tylko w pierwszym półroczu pojawiło się niemal tyle samo ofert pracy, ile przez
cały ubiegły rok — informuje Ewelina GlińskaKołodziej, kierownik biura zarządu i administracji Trenkwalder.
Jak kłopoty kadrowe logistyki oddziałują na
branżę e-commerce i co można z tym zrobić?

Za dużo klientów i zamówień

Logistyczny fundament. Najtrudniejsze w sprzedaży
e-commerce jest opanowanie usług logistycznych.
Organizacja pracy magazynu, wydań towaru,
by został dostarczony do klienta w 24 godziny, spędza
nam sen z powiek – mówi Władysław Salewski.

— W naszych magazynach towar przechowywany jest w warunkach zgodnych z wytycznymi składowania. Wyróżnia nas również model
pakowania, wdrażamy metodę less waste, oraz
szybkość dostawy. Aż 98 proc. naszych paczek
dostarczamy w ciągu doby — mówi właściciel
olsztyńskiej firmy. © Ⓟ

Przypomnijmy sobie pierwszy lockdown.
Zamknięcie galerii handlowych i obostrzenia sanitarne sprawiły, że Kowalscy przekonali się do
kupowania w sieci. W rezultacie udział e-handlu
w sprzedaży detalicznej wzrósł z 5,6 proc. w styczniu do 11,9 proc. w kwietniu 2020 r. (dane GUS).
— Izolacja przyspieszyła cyfrową transformację handlu, w tym płatności, i znacząco zwiększyła wydatki konsumenckie w internecie — podkreśla Rafał Gołębiewski, dyrektor zarządzający
Elavon Financial Services w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Nie wszystkie e-sklepy w pełni wykorzystały
szansę, którą przyniosła pandemia. Wiele zwłaszcza mniejszych placówek nie nadążało z realizacją zamówień i spadła jakość ich usług, co znalazło odzwierciedlenie w niezadowoleniu klientów.
59 proc. kupujących online na początku pandemii negatywnie oceniało dostępność produktów,
a 56 proc. odczuwało dyskomfort w związku z ich
złym lub fałszywym opisem — wynika z raportu
„E-commerce w czasach kryzysu”, opracowanego przez agencję badawczą Mobile Institute na
zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej.
Nadmiar zleceń to niejedyny problem sprzedawców internetowych w ubiegłym roku. Wzrost

z

e

zastąpi magazyniera i spedytora

Specyfika branży. Rozdrobnione zamówienia z branży e-commerce sprawiają, że automaty długo nie zastąpią ludzi w jej obsłudze.

zainteresowania zakupami online (także wśród
grup, które wcześniej były nastawione do nich
sceptycznie) oznaczał konieczność inwestowania w technologie. Aby nie stracić konsumentów o mniejszych kompetencjach cyfrowych,
np. seniorów, trzeba było na gwałt zwiększyć
szybkość ładowania strony WWW, przejrzystość
sklepu internetowego i przystosować witryny do
urządzeń mobilnych. Tylko część przedstawicieli
e-commerce stać jednak było na to, by zapewnić
konsumentom narzędzia przyjazne w użytkowaniu.
Czy dziś sytuacja jest pod kontrolą? Ani trochę. Niewykluczone, że problemy internetowego
handlu się pogłębią.

Ludzie są najważniejsi

Obsługa coraz większej liczby klientów i zleceń wymaga dobrej współpracy sprzedawców
z branżą logistyczną, która od dawna jedzie na
oparach. W optymizmie nie utwierdza raport
„Logistyka w Polsce”, przygotowany przez agencję doradczo-rekrutacyjną ManpowerGroup oraz
Sieć Badawczą Łukasiewicz — Instytut Logistyki
i Magazynowania (ILiM).
— Głównym hamulcem dla rozwoju sektora
logistycznego staje się brak wykwalifikowanej
kadry. Zwraca na to uwagę ponad jedna trzecia
ankietowanych. Więcej niż połowa jako najważniejszą sferę inwestycji w tym roku wskazuje
pozyskanie dostatecznej liczby fachowców,
mniejszą wagę przywiązując do wdrożeń technologicznych — informuje Tomasz Walenczak,
dyrektor Manpower w Polsce.
54 proc. respondentów chce w tym roku inwestować w nowych pracowników, a 34 proc. wskazuje na niedobór wykwalifikowanego personelu.
Dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz
— ILiM, jest zdania, że najtrudniej rekrutować

operatorom, którzy obsługują procesy związane
ze sprzedażą w internecie.
— W tej dziedzinie widać jeszcze duży potencjał rozwojowy, ale też sporo wyzwań, bo logistyka e-commerce jest bardziej skomplikowana
od handlu tradycyjnego. Wymaga nie tylko innej
infrastruktury, lecz również pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami — zaznacza ekspert.
Plan minimalny to utrzymanie aktualnego stanu osobowego, co przy zaciekłej walce o talenty
jest ogromnym wyzwaniem (w marcu do Polski
wszedł Amazon). Szkoda, że coraz trudniej pozyskać imigrantów (Ukraińcy szykują się do pracy
w Wielkiej Brytanii). Kluczem do sukcesu może
być wysokiej klasy employer branding. Szkopuł
w tym, że logistyka wyrobiła sobie fatalną reputację. Zainteresowanie potencjalnych kandydatów jest więc mniejsze, niż można by sądzić na
podstawie proponowanych wynagrodzeń. Co
gorsza, dotychczasowi pracownicy często rozglądają się za nowym zajęciem w innej branży.
Tymczasem badani przez ManpowerGroup
pracownicy zapewniają, że się troszczą o swoje
obecne zespoły.
— Prawie dwie trzecie przedsiębiorców wprowadziło lub chce wprowadzić dodatkowe szkolenia
i rozwijać u swoich pracowników kompetencje.
Niemal czterech na 10 godzi się na dalszy wzrost
wynagrodzeń — wskazuje Tomasz Walenczak.
Innym sposobem na niedostatki personalne
jest outsourcing, którym interesuje się już co
czwarty przedstawiciel sektora. Popularność zyskują także elastyczne formy zatrudnienia — około 30 proc. umów stanowią te dotyczące pracy
tymczasowej.

Wdrożenie na każdą miarę

A co z robotyzacją i digitalizacją? Niedostatek
pracowników w transporcie, magazynach i pa-

kowalniach łagodzi automatyzacja, ale roboty
nie szybko zastąpią ludzi — mówili uczestnicy
październikowego forum Polska Logistyka, organizowanego przez „Puls Biznesu”. Jednym z
problemów, z którymi jeszcze sobie nie radzą
maszyny, jest duży przekrój towarów w centrum
logistycznym — zwracał uwagę Grzegorz Prorok,
dyrektor sprzedaży i marketingu w Consafe
Logistics. Chyba nie trzeba dodawać, że największe problemy sprawia obsługa rozdrobnionym
zamówieniom e-commerce. Nie zmienia to faktu — podkreślali prelegenci — że to głównie segment e-commerce oraz retail są zainteresowane
wdrażaniem procesów automatycznych, pod
tym względem prześcigają niż np. branżę automotive.
Branżowi eksperci są zgodni, że ważniejsza
od mechanicznej automatyzacji jest sztuczna
inteligencja (SI), bo pozwala przedsiębiorcom
lepiej przewidywać procesy logistyczne. Tak
twierdzi m.in. wypowiadający się w raporcie
„Logistyka w Polsce” Mikołaj Dramowicz, prezes
spółki Datapax, która specjalizuje się w inżynierii
przemysłowej. No ale bez przesady — czy algorytmy SI nie są rozwiązaniem dla największych
i najbogatszych koncernów?
— Może ktoś pomyśli, że „jesteśmy za mali”
albo „nie na tym etapie”, żeby takie narzędzia
wykorzystywać. Ale prawda jest taka, że innowacje te w prosty sposób można zastosować nie
tylko w międzynarodowej korporacji, ale też
w małej firmie — uważa Mikołaj Dramowicz.
Transformacja cyfrowa, szkolenia, outsourcing kadr — oddzielnie żadna z tych rzeczy zapewne nie rozwiąże problemów kadrowych firm
transportowych, kurierskich i magazynów, ale
wzięte razem mogą „zrobić różnicę” — wygra
na tym zarówno logistyka, jak i branża e-commerce. © Ⓟ
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E-Gazele włączają zielone świa
Cyfrowe dokumenty, opakowania z odzysku i magazyny
z certyfikatem. Branża e-commerce i logistyka już od dawna są eko

G

dy w jednym zdaniu pojawiają się określenia „e-commerce” „logistyka” i „zrównoważony rozwój”, to ich nieuchronnym
towarzyszem jest „problem”. Ale powoli
zaczyna się to zmieniać. Coraz częściej słyszymy o zielonych sklepach internetowych,
podobnie jak o magazynach i firmach kurierskich
przyjaznych dla środowiska naturalnego. Nawet
sposób pakowania zamówionych w internecie
towarów staje się coraz bardziej eko.

Bez papieru i folii

Szybkie spojrzenie na rynek. Popularność zakupów w sieci rosła w Polsce jeszcze przed pandemią. Zamrożenie gospodarki tylko przyspieszyło
ten trend. A prognozy dla e-commerce są więcej
niż optymistyczne: w 2026 r. wartość sektora osiągnie 162 mld zł, w ubiegłym roku było to 100 mld
zł, co oznacza średnioroczny wzrost o 12 proc. —
wynika z badania PwC, które objęło segment B2C.
Tymczasem elektroniczny handel B2B — według
Santander Bank Polska – będzie wart na koniec
tego roku aż 637 mld zł (wzrost o 40 proc.).
Rośnie także liczba zarejestrowanych e-sklepów — w połowie września wyniosła 51 tys. To
o 6,3 tys. więcej (wzrost o prawie 14 proc.) niż
pod koniec ubiegłego roku — podaje wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet. Agencja badawcza Gemius dodaje natomiast, że 77 proc.
polskich internautów zrobiło choć raz zakupy online.
Te wszystkie dane powinny nas cieszyć tym
bardziej, jeśli uzupełnimy je o stwierdzenie, że
sprzedaż internetowa jest bardziej ekologiczna
od stacjonarnej, co wykazał m.in. amerykański uniwersytet MIT (Massachusetts Institute of
Technology).
Jak e-commerce we współpracy z logistyką
redukuje ślad węglowy?
Ekologiczny e-commerce zaczyna się od pakowania i wysyłki — można się dowiedzieć z raportu
Green Generation „Wspólnie na rzecz Ziemi”. Co
trzeci kupujący w sieci dostrzega niedociągnięcia
na tym polu. Najbardziej drażni konsumentów
wkładanie przesyłek do folii (20 proc.), umieszczanie artykułów spożywczych w woreczkach
plastikowych i reklamówkach (19 proc.) oraz
niedostosowanie wielkości paczki do rozmiarów
towaru (18 proc.).
Aby zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na
środowisko, klienci są gotowi znosić pewne niedogodności — 16 proc. chce dopłacić za opakowanie bezfoliowe, a 20 proc. dłużej poczeka na
zamówienie, jeśli wynika to z dbałości e-sklepu
o bardziej ekologiczną dostawę.
Nie tylko opakowania z tworzyw sztucznych są
dziś źle widziane, zabrano się także za plastikowe
wypełniacze. Przykładem jest Reserved, który
folię bąbelkową zastąpił karbowanym papierem
pochodzącym z odzysku, a poduszki powietrzne
papierowymi harmonijkami — również z recyklingu. Jest tylko kwestią czasu, kiedy powtórne
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wykorzystywanie odpadów stanie się oczywistością w logistyce i e-handlu.
— Widzimy rosnące zapotrzebowanie e-commerce na oferty ekologicznych opakowań
i wypełniaczy — potwierdza Kamila Kowalska,
dyrektor handlowa Sendit (operator platformy
wysyłkowej).
Co siódmy badany za nieekologiczne uznaje
wysyłanie produktów z tego samego miejsca „na
raty” oraz niemożność odbioru przesyłki w tzw.
dedykowanym punkcie nadawczo-odbiorczym
lub automacie paczkowym. Jeśli brakuje takich
miejsc, liczba pokonywanych przez kurierów kilometrów (i skala emisji spalin) znacząco rośnie.
— W ubiegłym roku dostawę do punktów wybrało 60 proc. użytkowników. Taka forma jest
bardziej ekologiczna, ale i tańsza niż dostarczenie zamówienia do drzwi przez kuriera. Chodzi
też o wygodę: klienci mogą odebrać przesyłkę
w wybranym przez siebie miejscu i o dowolnej
porze — zachwala Kamila Kowalska.
Firmy kurierskie można śmiało zaliczyć do
największych entuzjastów zielonej transformacji.
Po pierwsze, zachęcają swoich klientów, czyli
sklepy internetowe, by inwestowali w opakowania wielokrotnego użycia. Po drugie, ciągle
rozbudowują swoje systemy skrytek pocztowych
do wysyłania i odbioru paczek. Wreszcie, po
trzecie, stosują elektroniczny obieg dokumentów — etykiety adresowe i listy przewozowe są
coraz rzadziej drukowane, a coraz częściej cyfrowe. Przoduje w tym InPost, który pozwala
nadawać paczki bez etykiet, co się przekłada na
duże oszczędności papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i prądu.

Telematyka i auta na baterie

Następna rzecz to systemy telematyczne, które
umożliwiają śledzenie i kontrolę pojazdów dostawczych podczas jazdy, co znacznie obniża
koszty obsługi flot samochodowych.
— Telematyka pozwala na optymalizację tras
przejazdów i zużycia paliwa, co środowisku wychodzi na dobre. Poza tym wprowadzenie monitoringu dyscyplinuje kierowców, którzy jeżdżą
o wiele rozważniej, wiedząc, że ich zachowanie
na drodze zostanie odnotowane przez system
— mówi Michał Czeredys, prezes spółki Arcus.
Wspomnijmy jeszcze, że 2,6 mln furgonetek,
używanych m.in. przez kurierów, odpowiada
za 13 proc. emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym w Polsce. Emitują też o 9 proc.
więcej gazów cieplarnianych, niż wynosi unijna
średnia i 18 proc. powyżej oficjalnego celu UE
— szacuje brukselska organizacja Transport &
Environment. Przy szybkim wzroście krajowego e-commerce powodowany przez te pojazdy
problem z CO2 będzie się tylko pogłębiał. Ale i na
to jest sposób: wymiana lekkich samochodów
dostawczych na nowsze, czystsze, zużywające
mniej paliwa. Przyszłością — oby niedaleką — są
modele na prąd. Na razie mogą sobie na nie po-

zwolić tylko najbogatsze przedsiębiorstwa, jak
operator spedycyjny DPD Polska, który w maju
informował, że do końca roku chce zwiększyć
liczbę swych elektrycznych vanów z 50 do 100.
Promowanie ekologii bywa wykorzystywane
marketingowo. Co innego jednak postawić na
dachu ul i zacząć się promować jako zielona firma, a co innego obrać kurs na elektromobilność.
W drugim przypadku niezbędne jest zbudowanie
skomplikowanego ekosystemu technologicznego, a także kooperacja z najnowocześniejszymi
centrami logistyki. Ile wiąże się z tym wyzwań?
Doskonale widać to na przykładzie współpracy
między DHL a Prologis, deweloperem nieruchomości przemysłowych i logistycznych.
— Jeżeli DHL przejdzie na flotę aut elektrycznych, nasze nieruchomości muszą być dostosowane, aby je obsługiwać i zapewnić dostęp do
energii — mówił Paweł Sapek, dyrektor regionalny Prologis na Europę Środkową.

Oszczędności dla najemcy

Jedno jest pewne: zielona rewolucja nie ominie żadnego segmentu polskiej logistyki. Nawet
oporne na zmiany magazyny idą z duchem czasu. Wymogli to klienci. W trakcie badania, które w 2020 r. przeprowadziła firma Cushman &
Wakefield (C&W), ponad 80 proc. najemców

wiatło

deklarowało, że pyta o ekologiczne rozwiązania
w tych obiektach, z czego 60 proc. chciałoby,
aby budynki miały certyfikaty eko. Zapewne dziś
odsetek zwracających uwagę na innowacje eco-friendly jest jeszcze większy.
— Obiekty przyjazne środowisku, o specyfikacji przekraczającej standard rynkowy, przez wiele lat nie były popularne. Z biegiem czasu zyskały
jednak znaczenie. Powodem są realne oszczędności dla najemców i deweloperów oraz zdecydowanie niższe koszty użytkowania — komentuje
Joanna Sinkiewicz, dyrektor działu powierzchni
przemysłowych i logistycznych w C&W.
Tylko od marca 2020 do marca 2021 r. liczba
certyfikowanych obiektów magazynowych i logistycznych wzrosła o 61 proc. — podaje Polskie
Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
PLGBC. Branżowi liderzy, jak wspomniany
Prologis, instalują w swoich obiektach urządzenia solarne oraz inteligentne, energooszczędne systemy LED. Zmniejszając opłaty za prąd,
łatwiej znaleźć najemcę nawet przy wyższym
czynszu.
— Korzyść z produkcji energii na własne potrzeby polega na tym, że koszty dystrybucji są
zerowe. Dawniej zwrot z fotowoltaiki następował
dopiero po 10–12 latach, więc inwestycja nie opłacała się deweloperom. Obecnie koszt instalacji

słonecznej w leasingu może się zwrócić już po
siedmiu latach — zaznacza Janusz Gutowski, dyrektor działu AXI w spółce IMMO Services (usługi
finansowe).
W tej beczce miodu jest łyżka dziegciu.
Wdrożenia dotyczące zrównoważonego rozwoju
kosztują. Tyle że rachunek finansowych zysków
może się okazać niezwykle atrakcyjny. Badanie
przedsiębiorstw z listy S&P 500 przeprowadzone przez Carbon Disclosure Project wykazało,
że firmy, które w swoich planach i działaniach
uwzględniają strategie ekologiczne, odnotowały
średnio o 18 proc. wyższy zwrot z inwestycji.
— Nawet jeśli na początku inwestycji poniesiemy większe koszty, rozwiązania proekologiczne z czasem przyniosą oszczędności. Finalnie
zyskamy finansowo i zyska środowisko. To
jest myślenie, które powinno być standardem
— uważa Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa
Ekologicznego PLGBC.
Jest też korzyść wizerunkowa: zielone innowacje to sposób na wyróżnienie się i dotarcie
do tej grupy świadomych i odpowiedzialnych
społecznie klientów, którym leży na sercu dobro planety. Bez wątpienia wszystkie e-Gazele
Biznesu doskonale zdają sobie z tego sprawę, bo
jak inaczej wytłumaczyć ich sukces. © Ⓟ

Zielone paczki. Poważnym krokiem w kierunku
zmniejszenia śladu węglowego usług kurierskich
było wprowadzenie przesyłkomatów. Kolejnym
jest zastosowanie we flotach kurierskich aut
elektrycznych, a następnym ma być dostarczanie
przesyłek dronami.

Czas na e–commerce

85

proc.

70

proc.

Taki odsetek Polaków deklaruje, że nawet
po zakończeniu pandemii nie zmniejszy
częstotliwości e-zakupów – wynika z raportu
PwC i Digital Experts Club „Strategie, które
wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju
handlu internetowego”.

Taki odsetek Europejczyków regularnie
kupujących online uważa, że firmy powinny
brać na siebie odpowiedzialność za środowisko –
wynika z badania DPDgroup Barometr E-shopper.
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Jutro zaczyna się dzisiaj
Interfejsy głosowe, roboty
i drony zmieniają branżę, która
jeszcze niedawno stała ludźmi.
Na logistycznych wdrożeniach
korzystają e-sklepy i ich klienci

N

ikt nie lubi być jednym z wielu — niedostrzeganym w tłumie. Dlatego tak źle reagujemy na
wpadające do naszych skrzynek pocztowych
reklamy produktów i usług, których w ogóle
nie potrzebujemy. Na co seniorowi promocja
kredytu studenckiego, a feministce książka
chwaląca uroki patriarchatu? Sprawy wyglądają
inaczej, jeśli e-Gazela stosuje personalizację, czyli
dostarcza klientowi informacji wartościowych i dostosowanych do jego sytuacji życiowej. W związku
z awansem na stanowisko menedżerskie konieczna
jest zmiana garderoby — i proszę, dostajemy katalog
z garniturami znanej marki.
Międzynarodowe badania Monetate wskazują, że
dzięki takim dopasowanym komunikatom sprzedaż
może być wyższa nawet o 20 proc. w porównaniu do
przekazu masowego. Z kolei raport firmy Segment
ujawnia, że aż 44 proc. kupujących wróci do sklepu
już po zakupie, jeżeli ten zapewnił im zindywidualizowane doświadczenia.

Algorytmy rządzą

Jak to się dzieje, że niektóre e-sklepy bombardują
nas spamem, a inne traktują jednostkowo i szczególnie? Do rozpoznania naszych unikatowych preferencji, oczekiwań i potrzeb służy analityka big
data, która uwzględnia historię naszych zakupów
oraz przeczesuje ogromne zasoby internetu, by się
dowiedzieć, jakie produkty lubimy, gdzie i kiedy
najczęściej kupujemy, ile zarabiamy i co nas
pasjonuje. Nie jest to forma inwigilacji? Owszem, jest — niemniej z wielu badań wynika, że większość
z nas sama przekaże detaliście
informacje na swój temat, jeśli w zamian otrzyma lepszą
obsługę.
Personalizacja to część
dużo szerszego zjawiska,
które można określić
jako zarządzanie doświadczeniem użytkownika. Specjaliści od
logistyki i marketingu
używają anglosaskiego
określenia „customer
experience” (CX), który
według definicji słownikowej
jest „sumą wszystkich doświadczeń,
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emocji i przeżyć, jakie ma klient, we wszystkich możliwych kanałach kontaktu i punktach styku przez cały
okres trwania jego relacji z marką”.
— Jeśli kiedyś liczyła się głównie cena, to teraz
przyjemność. Kupujemy od tych, którzy zapewniają
nam jak najlepsze doznania. W równym stopniu dotyczy to rynkowych gigantów pokroju Amazona czy
Allegro, jak i jednoosobowej działalności e-commerce
— tłumaczy dr Sergiusz Prokurat, ekonomista i autor
książek poświęconych technologii.
Natomiast Katarzyna Wojciechowska, autorka
książki „Customer Experience Management”, dodaje, że promowany dziś marketing doświadczeń stoi
w opozycji do odchodzącego w przeszłość marketingu transakcji, którego jedynym celem jest sprzedaż.
A jak pielęgnować CX?
— Sprzedawcy powinni zwracać uwagę na każdy
detal: sposób i jakość obsługi, wiarygodność i kompleksowość informacji, terminowe dostawy, realizację zwrotów, spełnienie obietnicy danej przez firmę.
Jeżeli zabraknie któregoś z tych elementów, satysfakcja e-konsumentów znacząco się obniży, co może
skutkować ich utratą — uświadamia ekspertka.
Za skutecznym CX stoi zaawansowana technologia. Weźmy choćby asystentów cyfrowych, którzy
osobom powyżej 50. roku życia mogą się wydawać
fantastyką rodem ze „Star Treka” (pamiętacie jeszcze Kapitana Kirka rozmawiającego z komputerem
Enterprise?). Dla milenialsów natomiast konwersacja
z wirtualną maszyną jest czymś normalnym.
34 proc. uczestników badania przeprowadzonego pod koniec 2020 r. przez
agencję Symetria stwierdziło, że woli
kontakt z czatbotem niż z człowiekiem.
Łatwo się domyślić, że w tej grupie przeważali przedstawiciele pokolenia Y, choć
pandemia sprawiła, że nawet osoby starsze porzuciły swój cyfrowy sceptycyzm.

Gdzie człowiek nie może

Sukces customer experience
zależy zarówno od oprogramowania, jak i od
urządzeń, maszyn, pojazdów mechanicznych.
Przykładem są autonomiczne samochody dostawcze i wózki
widłowe AGV, ale też
roboty przemysłowe, które wdraża się
szczególnie z powodu
braków kadrowych i
rosnących kosztów

Technologie przyszłości w logistyce
Rozwiązania, które w najbliższych latach nakręcą
branżę logistyczną (dane w proc., pytania
wielokrotnego wyboru)
automatyzacja i robotyzacja w magazynie

75

analizy big data

35

autonomiczne wózki AGV

34

autonomiczne pojazdy w dystrybucji

28

sztuczna inteligencja

28

ekonomia współdzielenia

13

drony

8

inne

4
Źródło: raport „Logistyka w Polsce”, ManpowerGroup, 2021

pracy. Chodzi również o optymalizację zarządzania i
bezpieczeństwo. „Właścicielom sklepów coraz trudniej będzie uzasadniać zatrudnianie ludzi, którzy nie
przychodzą do pracy z powodu choroby, spóźniają
się i łatwo ulegają wypadkom. Natomiast roboty mogą
pracować praktycznie bez przerwy. Nigdy nie biorą
wolnego, nie wychodzą do toalety, nie potrzebują
ubezpieczenia zdrowotnego ani urlopu” — piszą Peter
H. Diamandis i Steven Kotler w książce „Przyszłość
jest bliżej, niż nam się wydaje”.
Przyszłość należy także do dronów, które już dziś
znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach
— wyszukują trudne do znalezienia produkty, prowadzą przeglądy górnych części regałów i latają wszędzie
tam, gdzie nie sięga ludzki wzrok. Jutro bezzałogowcom przyjdzie wykonywać jeszcze trudniejsze zadanie — przewozu i dostarczenia przesyłek. Pierwszej takiej dostawy dokonał pięć lat temu Amazon. W 2019 r.
Jeff Bezos zadeklarował, że już wkrótce drony cargo
będą czymś normalnym. Dzięki nim usługi kurierskie
mogą stanieć nawet o 80 proc.
Można się kłócić, kiedy dokładnie upowszechni się
dana innowacja — za rok czy za 10 lat. Co do jednego
nie można mieć wątpliwości: zakupy nigdy nie będą
już takie same. © Ⓟ

Śmiało. Wszystkie e-Gazele, które nie przestraszą się zmian, czekają
niezwykłe możliwości – mówi dr Sergiusz Prokurat, ekonomista i autor książek
poświęconych technologii.
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