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O  R A N K I N G U

T
egoroczna — dziewiąta — edycja rankingu 
e-Gazele Biznesu opiera się  
na wynikach firm działających w branży 
e-commerce w „covidowych” latach 
2020-21. Ten czas izolacji i zamknięcia 
w czterech ścianach naszych domów 

znajduje odbicie w strukturze branżowej firm 
uwzględnionych w rankingu. Dominują wśród 
nich dwie grupy przedsiębiorstw. Pierwszą są 
internetowi dostawcy materiałów służących 
do remontów i wyposażenia domów oraz 
mieszkań. Druga to przedstawiciele branż 
związanych z dbaniem o zdrowie i urodę.  
Są wśród nich apteki, dostawcy kosmetyków 
i np. diet pudełkowych.
Wzrosty obrotów tegorocznych laureatów 
rankingu nie są tak spektakularne jak 
przed rokiem, co z jednej strony może 
świadczyć o stabilizowaniu się polskiej 
branży e-commerce, z drugiej jednak może 
wskazywać na zaostrzenie konkurencji  
w poszczególnych segmentach rynku,  
które skutkuje ograniczaniem marż.
Ostatnio niezwykle ważnym, jeśli nie 
najważniejszym, czynnikiem wpływającym 
na kondycję firm z branży e-commerce jest 

WOJCIECH KOWALCZUK

Tempo zmian powstrzymuje 
od snucia prognoz

Komentarz partnera rankingu
E-commerce – remedium na trudniejsze czasy?

Daria Auguścik
dyrektorka ds. rozwoju biznesu e-commerce w Mastercard

Tegoroczny ranking e-Gazel Biznesu napawa 
optymizmem. Aż 93 proc. firm, które znalazły 
się w rankingu, ocenia, że w ciągu ostatnich 
dwóch lat obroty ich e-sklepów się zwiększyły. 
To kolejny rok z rzędu, gdy ten odsetek 
rośnie. Jednocześnie inflacja jest najwyższa 
od dziesięcioleci, a kupujący stają się coraz 
bardziej ostrożni. W globalnym badaniu 
McKinseya Consumer Pulse Survey 43 proc. 
konsumentów stwierdziło, że dokonało 
zmian w wydatkach, aby zaoszczędzić. Warto 
zwrócić uwagę, że zdaniem 58 proc. polskich 
konsumentów zakupy w e-commerce są 
bardziej atrakcyjne niż stacjonarne, a 31 
proc. ankietowanych zamierza wszystko co 
można kupować w internecie. Jeżeli zderzymy 
to z szacunkami, że udział e-commerce 
w sprzedaży detalicznej osiągnie poziom  
17 proc. – perspektywy dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność w e-commerce są 
korzystne, mimo że konkurencyjność w tym 
segmencie stale rośnie.

Głównym polem pojedynku 
o klienta w przestrzeni cyfrowej stają 

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 roku 2021 odnotowała przychody 
w przedziale od 50 tys. zł do 100 mln zł  
i w 2021 r. wykazała zysk. 
 Oprócz zysku, firmy muszą również

wykazać się wzrostem przychodów za 2021 r. 
w porównaniu do roku 2020.
 Firmy – kandydatki do tytułu e-Gazeli 

Biznesu – zgłaszały się samodzielnie, 
korzystając z formularza zamieszczonego na 
stronie internetowej http://egazele.pb.pl/. 
 Dane finansowe, o których podanie 

prosiliśmy w ankiecie, to przychody i zysk 
z lat 2020 i 2021. 
 Przy ustalaniu miejsca każdej 

ze zgłoszonych firm na liście posługiwaliśmy
się algorytmem uwzględniającym 
procentową różnicę we wzroście przychodów 
między rokiem 2021 a 2020 oraz całkowitą 
wysokość przychodów w 2021 r.
 Na liście rankingowej, oprócz zajmowanego 

przez każdą z firm miejsca, publikujemy ich 
przychody brutto z roku 2021 i przyrost 
przychodów w latach 2020-2021 r. 

się: niezawodność, szybkość, elastyczność 
i przejrzystość. Poprawa user experience, 
również w kontekście płatności, jest bardzo 
istotna – opiera się na trendzie tzw. seamless 
– czyli płatności prostej, działającej w zasadzie 
w tle, bez zakłóceń – prosto, szybko, jednym 
kliknięciem. Priorytetem jest zawsze 
bezpieczeństwo transakcji, ale dla klientów 
ważny jest również czas: analizy pokazują, 
że aby płatność zakończyła się sukcesem, nie 
powinna trwać dłużej niż 60 sekund. 

W zależności od rodzaju i wielkości e-sklepu 
przedsiębiorcy mogą rozwijać nowoczesne 
metody płatności, dopasowane do ich potrzeb. 
I tak jeżeli mamy wielu powracających klientów 
– warto skupić się na takich narzędziach jak 
rozwijane przez Mastercard card-on-file, które 
pozwala znacznie usprawnić i przyspieszyć 
proces płacenia. Dzięki temu narzędziu można 
w bezpieczny sposób zapisać swoją kartę 
w e-sklepie, a później korzystać z niej bez 
konieczności ponownego wpisywania danych. 
Dokonanie transakcji może odbyć się tylko 
jednym kliknięciem. Jeżeli w naszym e-sklepie 

wiele transakcji dokonuje się bez rejestracji, 
wtedy warto stosować rozwiązania typu 
click to pay – opartym na standardzie EMV, 
jednolitym, ustandaryzowanym systemie 
zapisywania karty do płatności online. 
Click to pay to globalny card-on-file, dzięki 
któremu zapisaną wcześniej kartę może 
użyć niezależnie od miejsca, w którym 
klient robi zakupy. Usługa jest dostępna na 
wszelkiego rodzaju urządzeniach z dostępem 
do internetu, takich jak komputer, tablet 
czy smartfon. Rozwiązanie, które obecnie 
jest wdrażane w Europie oraz na świecie, 
niebawem trafi również do Polski.

Serdecznie gratuluję laureatom tegorocznego 
rankingu e-Gazele Biznesu 2022, 
którzy wykazali się dużą elastycznością 
i wytrwałością w prowadzeniu swoich 
biznesów, zwłaszcza w kontekście dynamicznie 
zmieniającego się krajobrazu biznesowego 
i gospodarczego. Gratulujemy im otwartości, 
innowacyjności, konsekwencji i szybkiej 
reakcji na zachodzące w kryzysowych czasach 
zmiany. 

jednak obserwowane od początku roku 
pogarszanie się sytuacji gospodarczej w kraju
i na świecie. Według badań przeprowadzanych 
w ostatnich miesiącach większość osób 
dokonujących zakupów w internecie ogranicza 
ich ilość i wartość. Dla przedstawicieli firm 
handlujących w sieci oznacza to konieczność 
dalszego podnoszenia jakości obsługi klienta  
i poszukiwania nowych rynków. Ten pierwszy 
warunek można spełnić przez doskonalenie 
narzędzi cyfrowych, usprawnianie sposobów  
i warunków płatności oraz szybkości  
i elastyczności dostaw.  Spełnienie drugiego 
warunku wiąże się z poszukiwaniem 
niezagospodarowanych do końca nisz 
rynkowych oraz wychodzeniem na rynki 
zewnętrzne. 
Na ile uda się spełnić te warunki, przekonamy 
się najwcześniej za rok. Jednak o tempie zmian 
rynku e-commerce decyduje tak duża liczba 
czynników, że trudno snuć prognozy choćby 
w perspektywie kwartału. Dlatego gratulując 
laureatom dziewiątej edycji rankingu e-Gazele 
Biznesu, pragnę życzyć im przede wszystkim 
elastyczności w dostosowywaniu się do 
niezwykle zmiennych warunków, wytrwałości 
w stawianiu czoła przeciwnościom i 
kreatywności w poszukiwaniu dróg rozwoju 
firm e-Gazel Biznesu. © Ⓟ
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B
adanie przeprowadzone na grupie laure-atów 
rankingu e-Gazele Biznesu 2022 potwier- 
dza, że ostatnie lata to okres dynamicznego 
rozwoju e-handlu. Aż 93 proc. ankietowanych 
przedsiębiorców zanotowało wzrost wartości 
sprzedaży. O ile ten wynik nie zaskakuje, o tyle  

zaskoczeniem może być fakt, że ugruntowaną pozy- 
cję na rynku e-commerce zapewniającą znaczące 
obroty należy budować latami. Prawie połowa tego-
rocznych e-Gazel Biznesu działa na rynku od ponad 
dziesięciu lat. To przeczy opiniom, że powodzenie 
w e-handlu zależy głównie od umiejętności 
„wstrzelenia się” w odpowiednią niszę rynkową. 

Pozycję w branży e-handlu buduje się, zapewnia-
jąc nie tylko towar odpowiedniej jakości w akcepto-
walnej dla klienta cenie, ale też odpowiednią jakość 
obsługi. A na tę jakość składają się przede wszystkim 
wygodna forma płatności i szybka, elastyczna dosta-
wa zakupionego towaru.

Jeśli chodzi o obsługę płatności, wśród operato-
rów, z usług których korzystają tegoroczne e-Gazele 
Biznesu, prym wiodą: PayU, Przelewy42 i PayPal.

Spośród firm kurierskich laureaci naszego rankin-
gu w minionych dwunastu miesiącach najczęściej 
wybierali DPD, InPost, Pocztę Polską i DHL.

Jeśli chodzi o charakterystykę tegorocznych lide-
rów e-handlu, myliłby się ten, kto by sądził, że wciąż do-
minują wśród nich firmy złożone z właściciela wspie- 
ranego przez członków najbliższej rodziny. Choć 
w 38 proc. są to podmioty zatrudniające od 2 do 9 
pracowników, to prawie tyle samo (37 proc.) stano-
wią spółki z 10-50 pracownikami, a niemały odsetek 
(17 proc.) to firmy zatrudniające od 51 do 250 osób.

Podobnie jak w poprzednich edycjach rankingu 
większość e-Gazel Biznesu to spółki z polskim kapi-
tałem. Bardzo dużą zmianę możemy jednak zaob-
serwować, przyglądając się kategorii „Typ sprzeda-
ży”. O ile przed rokiem ponad 99 proc. laureatów 
koncentrowało się na sprzedaży w internecie, o tyle 
w tym roku prawie 40 proc. prowadzi równocze-
śnie sprzedaż w sklepach tradycyjnych. Wynika to 
zapewne z faktu, że operatorzy sklepów „analogo-
wych” odrobili lekcje z cyfryzacji i uruchomili lub 
bardzo znacznie zintensyfikowali sprzedaż w kanale 
internetowym. 

Choć publikowane w ostatnich miesiącach bada-
nia wskazują, że za sprawą inflacji i ogólnej niepew-
ności wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę Polacy 
ograniczyli zakupy, w tym również te dokonywane 
przez internet, nie należy od razu popadać w mino-
rowe nastroje, jeśli chodzi o prognozy na przyszły 
rok. Ci sami eksperci, którzy wskazują wspomniany 
spadek wartości zakupów, podają również receptę 
na jego zrównoważenie. A jest nią ekspansja zagra-
niczna. Wiele e-Gazel Biznesu już prowadzi obcoję-
zyczne sklepy i rozwija zagraniczną sieć dystrybucji. 
Ich przykład wskazuje, że na najbliższe miesiące to 
najlepsza droga do osiągnięcia wzrostów sprzedaży. 
Zatem po odrobieniu lekcji z cyfryzacji czas odrobić 
lekcje z zagranicznej ekspansji. © Ⓟ

Wojciech Kowalczuk

P O RT R E T  F I R M Y  Z  B R A N Ż Y  E - C O M M E R C E

Czas na rynki zagraniczne
Choć nie widać tego jeszcze w wynikach tegorocznego rankingu, polska gospodarka hamuje. 
Na każdą trudność jest jednak rozwiązanie. Wiele e-Gazel Biznesu już wdraża je w życie, wskazując dro gę kolejnym

   Wielkość zatrudnienia*

   Produkty*    Typ sprzedaży*

   Województwo*

* wartości w proc. Źródło: „Puls Biznesu”

   Rok rejestracji firmy*
Profil firm zakwalifikowanych do rankingu

   Firmy kurierskie, z którymi współpracują
e-sklepy*

   Proszę ocenić w jakim stopniu, przy rosnącym
rynku e-commerce, zmieniły się obroty
w państwa e-sklepie w ciągu ostatnich dwóch lat*
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Ranking e-Gazele Biznesu 2022
Miejsce w rankingu i nazwa firmy Województwo Wzrost Przychód
   przychodów brutto
    w latach  w złotych
   2021/2020 (proc.)  2021
   obroty 2020 = 100 

1	 Simple	Węgierski	Cezary	 kujawsko-pomorskie	 	507					 3	425	941

2	 Miodziarze	 mazowieckie	 	137					49	176	163

3	 DERMATRADE	 śląskie	 	110					58	206	501

4	 Gonito	 pomorskie	 	221					10	467	094

5	 Euroelectronics.eu	 śląskie	 	111					36	469	624

6	 ESUS	IT	Aleksandra	Drobińska	 zachodniopomorskie	 	108					25	697	114

7	 DINGO	 kujawsko-pomorskie	 	216					 5	106	939

8	 WellU	 pomorskie	 	271					 2	631	958

9	 Tezi	Vet	Gabinet	weterynaryjny	Tezi	Łukasz	Paczewski	 mazowieckie	 	75					47	814	894

10	 Kwiaty	To	Tu	Grzegorz	Leszczyński	 mazowieckie	 	429					 694	430

11	 AP	 podlaskie	 	71					43	454	608

12	 Rodan	 wielkopolskie	 	154					 7	302	030

13	 Meble.pl	 podkarpackie	 	50					89	967	979

14	 DentalTree	 śląskie	 	49					83	461	904

15	 DME	Technika	Sebastian	Spólny	 mazowieckie	 	275					 1	500	000

16	 Fitlab	Catering	 małopolskie	 	137					 5	869	426

17	 Dalpo	Poland	 wielkopolskie	 	315					 816	710

18	 Astrography	 mazowieckie	 	131					 5	472	264

19	 LEAD	INVESTMENTS	 wielkopolskie	 	80					16	486	155

20	 Armatura	Kozłowski	 wielkopolskie	 	122					 5	800	380

21	 Kartony24	 podkarpackie	 	62					28	090	000

22	 sportpoland.com	 pomorskie	 	69					21	314	375

23	 KT-24	 wielkopolskie	 	37					82	269	731

24	 KIK	 podlaskie	 	52					35	396	576

25	 MyBasic	 mazowieckie	 	85					11	110	300

26	 Domus	A.Chromik	i	Wspólnicy	 śląskie	 	105					 6	602	899

27	 Inoxa	 śląskie	 	107					 5	826	124

28	 Elhurt	Plus	 małopolskie	 	45					40	563	192

29	 Blue	Technology	 podlaskie	 	431					 218	692

30	 TOOLES	Krzysztof	Waszkiewicz	 podlaskie	 	34					73	382	768

31	 WatchMe	Mariusz	Roman	 mazowieckie	 	98					 6	044	211

32	 Botland	B.	Derkacz	 wielkopolskie	 	113					 4	291	253

33	 Siloo.pl	 dolnośląskie	 	245					 657	556

34	 GF	Corp	 dolnośląskie	 	30					85	547	828

35	 Mondomi	 wielkopolskie	 	128					 2	858	201

36	 AXIS	Marcin	Żak	 mazowieckie	 	70					10	152	215

37	 DAMI	DOMO	 mazowieckie	 	166					 1	347	633

38	 Mazop	Group	 mazowieckie	 	95					 4	703	026

39	 Patryk	Kosiniak	Artman	 małopolskie	 	45					26	010	238

40	 EKOTEL	Jankowiak	 wielkopolskie	 	129					 2	154	386

41	 AISKO	Artur	Jackowicz	 mazowieckie	 	80					 5	854	647

42	 Betulla	Tomasz	Petrusiewicz	 małopolskie	 	76					 6	407	084

43	 VIA	Trade	 lubuskie	 	80					 5	589	023

44	 PMMT	 wielkopolskie	 	168					 989	640

45	 IGLACO	Mateusz	Sikora	 śląskie	 	63					 8	719	244

46	 Savicki	1976	 lubuskie	 	33					38	115	190

47	 Solett	Katarzyna	Kwasiborska	 mazowieckie	 	136					 1	320	000

48	 Assarion	Wojciech	Kobeszko	 podlaskie	 	42					18	326	874

49	 MULTI	GASTRO	 małopolskie	 	36					25	068	923

50	 Termo-fol	 małopolskie	 	40					20	243	453

51	 Fabryka	Firanek	i	Koronek	HAFT	 wielkopolskie	 	96					 2	622	832

52	 Primagran	 pomorskie	 	27					50	100	784

53	 Bag’s	Philosophy	Karolina	Audycka	 warmińsko-mazurskie	 	86					 3	155	763

54	 ALTOM	 wielkopolskie	 	42					16	558	039

55	 MRC	Michał	Piętowski	 śląskie	 	32					28	331	742

Czas na rynki zagraniczne

	ciąg	dalszy	na	str.	7

Choć nie widać tego jeszcze w wynikach tegorocznego rankingu, polska gospodarka hamuje. 
Na każdą trudność jest jednak rozwiązanie. Wiele e-Gazel Biznesu już wdraża je w życie, wskazując dro gę kolejnym

   Wielkość zatrudnienia*

   Produkty*    Typ sprzedaży*

   Województwo*

* wartości w proc. Źródło: „Puls Biznesu”

   Rok rejestracji firmy*
Profil firm zakwalifikowanych do rankingu

   Firmy kurierskie, z którymi współpracują
e-sklepy*

   Proszę ocenić w jakim stopniu, przy rosnącym
rynku e-commerce, zmieniły się obroty
w państwa e-sklepie w ciągu ostatnich dwóch lat*
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L I D E R  K U J AW S KO - P O M O R S K I  —  S I M P L E  ( 1 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Najważniejsze  
to zrozumieć  
potrzeby klienta

N
iepozorny, kiedyś uważany za zbędny, 
to jeden z najważniejszych sprzętów 
kuchennych, mających wpływ na jakość 
powietrza w naszym mieszkaniu czy domu. 
Wybierając sprzęt AGD, warto poświęcić 
trochę uwagi okapowi kuchennemu. 

Mając na uwadze estetykę i  wzbogacenie 
wnętrza o designerski dodatek, można wybrać 
jeden z okapów dekoracyjnych, pełniący funkcję 
żyrandola, o kształcie, który nie kojarzy się 
z klasycznym okapem. 

Jednak najważniejsze, o czym należy pamiętać, 
szukając okapu do swojej nowej kuchni, to od-
powiednie dobranie wydajności do wielkości po-
mieszczenia. Trzeba także wziąć pod uwagę inne 
parametry, takie jak położenie okapu w kuchni, 
sposób montażu, szerokość i głośność urządzenia, 
rodzaj filtra.

— My naprawdę skupiamy się na klientach, na ich 
potrzebach i staramy się dobrać taki sprzęt, który 

Różnorodność. Rodzaj okapu kuchennego zależy 
przede wszystkim od umiejscowienia i sposobu 
montażu, jednak ostateczny wybór zależy  
od preferencji klienta – mówi Cezary Węgierski, 
właściciel firmy Simple.

Komentarz partnera rankingu

Handel w sieci i troska o klimat odmieniają branżę kurierską
Rafał Nawłoka
prezes zarządu DPD Polska

okazji w niszowych e-sklepach stały się niemal 
stylem życia.
 
Przeciętny konsument prowadzi dziś aktywny tryb 
życia. Jest mobilny i oczekuje szybkiej realizacji 
zamówienia, ale także swobody w wyborze sposobu 
doręczenia. Jednocześnie coraz ważniejsze stają 
się oczekiwania formułowane wobec dostawców 
produktów i usług, że będą oni trzymać się zasad 
zrównoważonego rozwoju. Z pomocą przychodzi 
cyfryzacja wszystkich niemal dziedzin życia i biznesu, 
w tym cyfrowe metody planowania procesów, które 
umożliwiają osiągnięcie pożądanego i uzasadnionego 
stopnia decentralizacji operacji logistycznych. 
W efekcie doręczenia wiążą się z mniejszą liczbą 
pokonanych kilometrów, niższym zużyciem paliwa 
i zmniejszeniem śladu węglowego.
 
Jednym z przejawów decentralizacji sieci jest system 
OOH, który obejmuje m.in. punkty partnerskie, oddziały 

miejskie, automaty paczkowe oraz niektóre sieci 
detaliczne. Wszystkie wymienione opcje umożliwiają 
odbiorcy samodzielny odbiór przesyłki, dodatkowo 
oddziały miejskie obsługiwane są przez kurierów 
rowerowych, pieszych i elektryczne busy kurierskie. 
Konsolidacja paczek do doręczenia w automacie – na 
sąsiedniej ulicy czy w sklepie „za rogiem” – znacząco 
ogranicza ruch aut kurierskich w miastach. Sieć OOH 
przejmuje sporą część wolumenu, którego doręczenie 
jeszcze niedawno wymagało większego udziału floty 
kurierskiej. Konsument odbiera lub nadaje swoje 
przesyłki przy okazji, podczas codziennych aktywności. 
Sprzyja to znacznemu przyspieszeniu całego procesu 
logistycznego i skraca drogę paczki. Odbiorca sam 
decyduje o sposobie doręczenia, mając do dyspozycji 
m.in. aplikację DPD Mobile czy portal mojapaczka. 
dpd.com.pl.
 
Kolejne wyzwanie, z którym mierzy się logistyka 
miejska, to rosnąca liczba zamkniętych stref 

Ostatnie lata to dla branży kurierskiej okres 
dynamicznych zmian i dalszej integracji  
ze światem e-commerce. Pandemia postawiła  
nas przed koniecznością szybkiego  
dostosowania usług do obostrzeń i oczekiwań 
konsumentów, dla których zakupy w sieci stały 
się podstawowym sposobem zaopatrywania 
się w niezbędne produkty. Wraz z opadaniem 
kolejnych fal pandemii nie spadło jednak 
zainteresowanie e-commerce. Utrzymało się 
także do pewnego stopnia w grupie nowych 
e-nabywców 55+. Jej reprezentanci dokonują 
zakupów ostrożniej i w sposób bardziej 
przemyślany niż milenialsi, dla których obecność 
na platformach zakupowych czy poszukiwanie 

Według właściciela firmy 
Simple najważniejsza  
w prowadzeniu biznesu jest 
wartość dla konsumenta,  
bo to on płaci, oraz jasno 
pokazane zalety, dzięki którym 
buduje się kulturę firmy

będzie dla danej osoby odpowiedni — mówi Cezary 
Węgierski, właściciel firmy.

— Zaczynałem sam. Byłem magazynierem, kie-
rowcą, doradcą handlowym — człowiekiem orkie-
strą. Dzisiaj nasz zespół to osiem osób łącznie ze 
mną, ale cały czas jesteśmy w fazie mocnego roz-
woju — kontynuuje.

Firma Simple powstała w 2012 r. 
— Przez siedem lat współpracowałem z jed-

nym z największych dystrybutorów sprzętu AGD 
w Polsce, przez ten czas wiele się nauczyłem i zdo-
byłem nowe umiejętności. Szybko zdałem sobie 
sprawę, gdzie są luki na rynku i jakich usług do-
datkowych nasi klienci potrzebują, i tu pojawił się 
w mojej głowie pomysł na poszerzenie działalności 
— mówi założyciel firmy z Bydgoszczy. 

W 2019 r. uruchomił sklep internetowy eokapy.
pl, docierając w ten sposób do kolejnej grupy od-
biorców. Znajdziemy tutaj okap do każdej kuchni. 
W ofercie są urządzenia topowych producentów. 
Propozycje łączą w sobie różnorodny design, naj-
nowsze funkcje i najbardziej nowoczesne technolo-
gie dostępne na rynku. Na szybki rozwój niewątpli-
wie miał wpływ wyspecjalizowany zespół doradców 
o wąskiej specjalizacji, jaką jest AGD kuchenne. 

Strona internetowa firmy wymaga jeszcze uzu-
pełnienia i poprawek, ale jest przygotowana z roz-
machem. 

— Klienci cenili naszą wiedzę i profesjonalne 
porady i z każdą chwilą odnotowywaliśmy wzrost 
sprzedaży – również dzięki osobom zadowolo-
nym z naszego sklepu, które sukcesywnie do nas 
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56 ZOLTA Trade podkarpackie  34     25 367 368

57 AKB mazowieckie  52     9 400 000

58 Medest duo łódzkie  44     13 000 000

59 RESTO QUALITY małopolskie  52     8 490 844

60 PNEUMAT SYSTEM dolnośląskie  32     24 582 270

61 Stolarstwo Usł.-Prod. STANEX - Export Import Spólny S. mazowieckie  75     3 500 000

62 Best 4 Animal Care pomorskie  99     1 668 192

63 Martes Sport śląskie  19     79 000 000

64 DAJAR zachodniopomorskie  21     60 681 909

65 isprzet.pl małopolskie  32     21 477 051

66 Enano Piotr Nanowski kujawsko-pomorskie  41     12 460 765

67 EMCOR Marcin Wyrwich dolnośląskie  39     12 526 991

68 PESTAR pomorskie  26     30 108 508

69 NPROFIT wielkopolskie  46     8 244 514

70 Decofire Grupa s.c. Tomasz Dobosz, Michał Dobosz małopolskie  41     10 312 707

71 PHU Strefa998 Kamil Halarewicz dolnośląskie  32     18 790 649

72 DRUKARNIA PIGA.PL śląskie  29     22 098 446

73 Centrumelektroniki A. Wlazłowski, R. Wlazłowski śląskie  15     92 424 145

74 STYRNET.PL Damian Mangold mazowieckie  28     20 849 426

75 F.H.U. MAGBOB małopolskie  142     477 218

76 YES Biżuteria wielkopolskie  18     56 824 143

77 EUROP Joanna Gierek mazowieckie  1 114     18 000 000

78 P.H.U. PERFEKT Mirosław Dąbrowski mazowieckie  32     12 760 932

79 ROCKWORLD opolskie  31     14 424 808

80 Zakład Prod.-Handl. Doktorvolt Zbigniew Maleska opolskie  27     18 890 811

81 Phenomena Light Rafał Bleichert śląskie  29     15 891 444

82 Helios podkarpackie  60     2 935 082

83 Teksado  mazowieckie  100     854 199

84 eszyby.pl Marek Smoczyński, Andrzej Smoczyński kujawsko-pomorskie  38     8 000 000

85 FXGROUP Kamil Kiryluk podlaskie  29     14 320 000

86 Viverto małopolskie  25     18 069 902

87 Media Display mazowieckie  99     722 592

88 Biuro Handlowo-Projektowe Bartosz Sikora lubuskie  29     11 006 081

89 Grupa Chrobry mazowieckie  22     19 863 919

90 Adam Stępień małopolskie  20     27 084 941

91 ovolt  małopolskie  37     6 149 484

92 I-VITA Iwona Studniczka opolskie  29     10 698 060

93 Arcuslink Tłumaczenia Specjalistyczne łódzkie  48     3 100 000

94 MILO Bartosz Mickiewicz łódzkie  30     8 633 859

95 Biodio podlaskie  35     6 082 120

96 Karol Pabijan KARISTO, AUTO GAMMA małopolskie  34     6 133 538

97 P.P.H.U FIT Paweł Michalski dolnośląskie  29     8 169 969

98 Grupa OD podkarpackie  31     6 474 090

99 HDWR Global Andrzej Lenkowski wielkopolskie  34     5 171 804

100 Home Studio Mebli Kuchennych Jarosław Ciura mazowieckie  12     54 461 519

101 Skalnik dolnośląskie  14     39 051 364

102 F.P.H.U. Anita Szymik śląskie  34     4 700 000

103 4Swiss Polska mazowieckie  28     7 321 423

104 Apitec Jerzy Rugała lubelskie  54     1 580 792

105 PushAd Software mazowieckie  52     1 597 900

106 AGAS mazowieckie  75     684 921

107 KAZARO Wołoszyn śląskie  33     4 612 973

108 Lumina Deco mazowieckie  35     3 829 111

109 LEBURRE Jaszczuk mazowieckie  44     2 248 586

110 Logisoft Szymon Sawicki łódzkie  36     3 217 880

Ranking e-Gazele Biznesu 2022
Miejsce w rankingu i nazwa firmy Województwo Wzrost Przychód
   przychodów brutto
    w latach  w złotych
   2021/2020 (proc.)  2021
   obroty 2020 = 100 

 ciąg dalszy na str. 9

w centrach miast. Traktujemy je jako szansę na 
przyspieszenie transformacji floty. 
Już teraz w barwach DPD jeździ ponad 260 
elektrycznych samochodów kurierskich 
z charakterystycznymi zielonymi listkami, które 
mogą zarówno poruszać się buspasami, jak 
i wjeżdżać do zamkniętych dla samochodów 
spalinowych stref w miastach. Miesięcznie 
e-flota obsługuje ponad 470 tys. paczek. 
Uzupełnia ją 35 rowerów cargo, które przypisane 
są operacyjnie do oddziałów miejskich w 15 
miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, we 
Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, 
Szczecinie, Gdyni, Częstochowie, Toruniu, 
Olsztynie, Kaliszu i Sopocie. Zmiana organizacji 
ruchu samochodowego w miastach wymusza 
na dostawcach przyjęcie nowego podejścia 
do logistyki ostatniej mili. Jest to kierunek 
nieodwracalny i naszym obowiązkiem jest 
aktywnie angażować się w ten proces.

wracają i polecają nas nowym klientom — mówi 
Cezary Węgierski.

A konkurencja? 
— Konkurencja dla naszych usług jest duża, 

ale na rynku widzimy kilku stałych graczy i masę 
firm, którym wydaje się, że prowadzenie sklepu 
internetowego jest proste. Takie podmioty czę-
sto są na rynku z ofertą przez kilka miesięcy, po 
czym znikają jak widmo. Dzięki wąskiej specjali-
zacji i bardzo kompetentnemu personelowi nie 
obawiamy się o swoją pozycję — mówi właściciel 
bydgoskiej firmy.

Inflacja, rosnące stopy procentowe i związany 
z nimi spadek dostępności kredytów hipotecznych 
nie sprzyjają rynkowi wyposażenia mieszkań. 

— Wierzymy, że te problemy okażą się tylko 
chwilowe i nie powinny trwać dłużej niż dwa lata. 
I jesteśmy gotowi żeby, stawić im czoła — podkre-
śla Cezary Węgierski.

Simple stawia na klienta. Nie jest to frazes 
jak w wielkich sieciach handlowych, w których 
o okapach opowiada osoba właśnie przesunięta 
z działu lokówek do włosów. 

— Proces zakupu wygląda u nas nieco inaczej niż 
w innych firmach. Na początku przeprowadzamy 
z klientem badanie potrzeb, uzyskujemy wszelkie 
niezbędne informacje, po to, aby dobrać sprzęt AGD 
tak, żeby klient nie przepłacił, a miał wszystko, co 
będzie mu potrzebne — tłumaczy właściciel Simple. 

Dodaje, że klienci wracają i podsyłają znajo-
mych. — Są naprawdę zadowoleni i to jest moim 
motorem napędowym. Cieszę się, że stworzyłem 
firmę, w której mogę zarabiać pieniądze, ale zy-
skuję również uznanie i szczerą sympatię napraw-
dę zadowolonych osób — mówi Cezary Węgierski. 

Dodatkowym atutem firmy jest własny duży 
magazyn i bardzo wiele produktów na stanie, 
dzięki czemu może szybko zrealizować zamó-
wienia internetowe. 

Firma przygotowuje atrakcyjną ofertę dla 
punktów sprzedaży oraz współpracujących z nią 
architektów. Planuje dynamiczny rozwój dzięki 
rozszerzaniu portfela produktów w ramach plat-
formy do współpracy z architektami, projektan-
tami i biurami projektowymi. Już dzisiaj spora 
część obrotu to klienci z tych grup zawodowych, 
ale Simple chce usystematyzować tę współpracę 
i to jest cel na 2023 r. © Ⓟ
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Bez ekościemy 
L I D E R  M A Z O W I E C K I  —  M I O D Z I A R Z E  ( 2 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

To największe gospodarstwo pasieczne w Polsce. Jako pionierzy miodowej rewolucji rzemieślniczej 
Pasieki Rodziny Sadowskich wyprzedziły konkurencję na starcie

Z
araz po maturze trochę przez przypadek za-
trudniłem się sezonowo do pracy w lokalnej 
pasiece. Pszczoły tak mnie zafascynowały, że 
założyłem własną pasiekę, która sukcesywnie 
się powiększała. Początkowo pracowałem, ko-
rzystając z pomocy rodziny, ale szybko okaza-

ło się, że to nie wystarczy. Do spółki zachęciłem więc 
przyjaciół: Jakuba Wilgosiewicza, Łukasza Michalaka 
i Tomasza Barskiego, którzy postawili wszystko na 
jedną kartę, oddając się w pełni pracy w pasiece — 
opowiada prezes Arkadiusz Sadowski.

Pomysł na zaoferowanie konsumentom miodów 
smakowych sprawił, że firma wystrzeliła w górę. 
To była zupełnie nowa jakość, a po miody z Pasiek 
Rodziny Sadowskich sięgnęły także osoby, które 
do tej pory miód jadły okazjonalnie, oraz wiele  
dzieci. 

Naturalne miody z liofilizowanymi owocami 
i przyprawami stały się atrakcyjnym, modnym 
produktem, a spółka zadbała o najwyższą jakość 
obsługi klientów w sklepie internetowym. Z pew-
nością sprzyjał im rozwój rynku e-commerce, wciąż 
aktualny trend na zdrowy styl życia, a także zwrot 
w kierunku naturalnej żywności. 

— Nasze pomysły znalazły naśladowców. 
Powstało wiele firm, które oferują miody smako-
we. Postrzegamy to jako wyraz uznania dla naszej 
pracy. Wierzymy, że stworzone przez nas autorskie 
receptury i doskonały produkt obronią się nawet na 
bardzo konkurencyjnym rynku. W naszym rozwoju 
poszliśmy jednak dalej, tworząc jedną z dwóch naj-

przechowywanie oraz pakowanie, a skończywszy 
na zagadnieniach biznesowych, jak koordyna-
cja sprzedaży i marketing — wymienia Arkadiusz 
Sadowski. 

Obecnie w gospodarstwie zatrudnionych jest 80 
pracowników. 

— Nasz apetyt rośnie, więc planujemy kolejne 
inwestycje, które umocnią naszą pozycję. Mimo że 
dziś organizacja miodobrań, przechowywanie mio-
du oraz jego pakowanie i dystrybucja odbywa się 
na terenie nowo powstałego kompleksu budynków 
produkcyjnych, magazynowych i biurowych, mamy 
już opracowane następne kroki, które pozwolą nam 
jeszcze sprawniej organizować działalność naszych 
pasiek. Wybudowaliśmy właśnie kolejny budynek, 
który służy jako nowoczesny magazyn — mówi prezes. 

Dwa lata temu stworzyli drugą markę pod nazwą 
Manufaktura Rodziny Sadowskich  i zaproponowali 
konsumentom nowe kategorie zdrowej, naturalnej 
żywności, czyli oleje tłoczone na zimno, octy żywe, 
oksymele, owoce liofilizowane czy miodogryzki. 

— Poszerzamy ofertę o nowe pozycje, tak aby 
każdy, kto poszukuje prawdziwych naturalnych 
produktów „bez ekościemy”, znalazł coś dla siebie. 
W związku z dynamicznym rozwojem sukcesywnie 
powiększa się także nasz zespół, a zasięg działalno-
ści wykracza już poza granice kraju. Realizujemy 
bowiem wysyłki na terenie Europy, a przed nami 
kolejne wyzwania — opisuje Arkadiusz Sadowski.

I tak najdłuższe wakacje w życiu stały się sposo-
bem na życie. © Ⓟ

większych platform e-commerce ze zdrową żywno-
ścią w Polsce — podkreśla prezes. 

— Wszystkie produkty są wysyłane do klientów 
w opakowaniach biodegradowalnych, bez użycia 
plastiku. W okresie od kwietnia do czerwca do indy-
widualnych zamówień w sklepie internetowym do-
łączamy saszetki z nasionami miododajnych roślin, 
zachęcając w ten sposób do dbałości o środowisko 
— dodaje Arkadiusz Sadowski. 

W sklepie wciąż przybywa niezwykłych produk-
tów i smaków. Pojawił się np. miód piernikowy czy 
miód ze spiruliną, a  tradycyjny, choć przez chwilę 
zapomniany, oxymel czy octy żywe przeżywają wła-
śnie renesans. 

W pasiekach nie stosują chemii ani antybiotyków, 
miód sprzedają wyłącznie w szklanych słoikach, 
które w wielu gospodarstwach domowych zyskują 
drugie życie. Zadbali również o design opakowań, 
który został doceniony nie tylko przez konsumen-
tów, ale także m.in. przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego, który w 2021 r. nagrodził ich w kon-
kursie Dobry Wzór. 

— Prowadzenie pasieki to główny filar naszej 
działalności. Dlatego zależy nam, aby dynamiczny 
rozwój gospodarstwa szedł w parze z zachowaniem 
walorów lokalnego pszczelarstwa. Działamy jedno-
cześnie na kilku płaszczyznach, które są ze sobą 
ściśle powiązane, począwszy od podstawowej kwe-
stii, jaką jest opieka nad pszczołami, zapewnienie 
im komfortowych warunków bytowania i ochrona 
przed chorobami, poprzez zbieranie miodu i jego 

W trosce o pszczoły. 
Bez pszczół nasza 
firma nie istnieje, 
dlatego podstawowym 
warunkiem prowadzenia 
gospodarstwa jest 
bardzo troskliwa, 
profesjonalna opieka 
nad owadami przez cały 
rok – podkreśla prezes 
Arkadiusz Sadowski.
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Ranking e-Gazele Biznesu 2019
Lp.  Nazwa firmy Województwo Wzrost Przychód
   przychodów brutto
    w latach  w złotych
   2018/2017 (proc.)  2018
   obroty 2017 = 100 
111 BTO łódzkie  18     14 858 000

112 Marcin Hankiewicz „HMC Internet Solutions” wielkopolskie  22     10 331 500

113 Pro-Fit dolnośląskie  29     5 105 571

114 Profian-Trade Andrzej Matuła kujawsko-pomorskie  25     7 000 000

115 DAGA 33 Daniel Gawiński mazowieckie  26     6 084 745

116 Jakub Wiącek małopolskie  19     12 010 013

117 Expertsender pomorskie  15     19 911 000

118 AJM Consulting Aleksander Mazanek mazowieckie  103     232 489

119 Szaron Grzegorz Przeliorz śląskie  30     4 070 832

120 Higiena Serwis K. Pietrzyk-Bilewicz mazowieckie  53     1 066 814

121 FOX Radosław Lisowski świętokrzyskie  21     8 644 373

122 Zakład Obróbki Skrawaniem „Darmet” podlaskie  19     9 380 733

123 F.H. MIRPOL Emil Dudzik podkarpackie  20     7 800 000

124 PPHU JETRAB zachodniopomorskie  26     4 232 593

125 PROMAG wielkopolskie  17     10 496 049

126 P.P.H.U. MATTRA Polska Mariusz Podolski kujawsko-pomorskie  22     5 915 690

127 grKARTON podkarpackie  36     1 661 619

128 Cleanlogis kujawsko-pomorskie  39     1 385 441

129 Trading Group Tomasz Nowak małopolskie  13     17 415 123

130 Sadowniczy.pl mazowieckie  17     8 280 453

131 DEMAGO śląskie  29     2 494 566

132 DS TRADE - Zimnnoch podlaskie  26     2 900 000

133 VBH Polska mazowieckie  18     6 291 464

134 SOLUMA INTERACTIVE Grzegorz Wiśniewski warmińsko-mazurskie  50     589 363

135 PAKO GROUP zachodniopomorskie  21     4 429 196

136 Football Masters Wojciech Małecki mazowieckie  29     2 017 200

137 Mamy Styl Anna Marek-Bednarz podkarpackie  30     1 907 817

138 ULTRA Marcin Majchrzak zachodniopomorskie  18     5 255 712

139 Betmar Paweł Leja dolnośląskie  11     13 257 553

140 DEMI POLAND - Nowak, Skrodzki podkarpackie  9     24 868 542

141 DRAMIX  mazowieckie  23     2 362 700

142 ELHURT mazowieckie  17     4 900 000

143 DL Wood małopolskie  17     4 659 000

144 KOLBUD kujawsko-pomorskie  21     2 809 991

145 Rolmarket mazowieckie  7     36 635 814

146 e-lakiernik śląskie  17     3 700 000

147 Grupa Marketer lubelskie  20     2 274 749

148 Ajatu Group małopolskie  44     373 200

149 F.H. STOP s.c. Małgorzata i Marek Szpunar podkarpackie  21     2 045 002

150 Internetowe Centrum Dystrybucji pomorskie  7     26 958 647

151 ProfiBiuro.pl mazowieckie  22     1 647 600

152 JANEX  zachodniopomorskie  13     5 518 431

153 Trade-in Krzysztof Rutkowski wielkopolskie  13     5 517 783

154 Audio Marketing zachodniopomorskie  16     2 823 569

155 DBMS mazowieckie  19     1 796 158

156 Meblicante Maciej Witek małopolskie  34     430 000

157 MirapolNext małopolskie  5     33 634 638

158 Zakład Produkcyjno-Handlowy „Toflesz” Leszek Tofil świętokrzyskie  23     1 020 190

159 iCOMP.pl Ł. Juszczyk i J. Padula dolnośląskie  6     19 857 161

160 BIOVITA SPÓŁKA JAWNA M. Danecki, J. Danecka małopolskie  11     5 750 000

161 Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież świętokrzyskie  14     2 772 658

162 ŚWIAT-LAPTOPÓW.PL / Petryna New Technologies śląskie  5     23 200 000

163 BROSYSTEM Stefan Nowak wielkopolskie  14     2 500 000

164 Lozkoholicy.pl mazowieckie  5     26 587 170

165 STAPAR kujawsko-pomorskie  5     20 154 542

Ranking e-Gazele Biznesu 2022
Miejsce w rankingu i nazwa firmy Województwo Wzrost Przychód
   przychodów brutto
    w latach  w złotych
   2021/2020 (proc.)  2021
   obroty 2020 = 100 

 ciąg dalszy na str. 11
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Wystarczy jedno kliknięcie
L I D E R  Ś L Ą S K I  —  D E R M AT R A D E  ( 3 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Dla założycieli Estetik.pl najważniejsze jest, by sklep internetowy pozostawał wiarygodny, 
bezpieczny i dobrze zorganizowany

M
oja wspólniczka Magdalena Ociepka szu-
kała partnera z doświadczeniem bizne-
sowym, który zechciałby spróbować sił 
w branży beauty. Chętnie na to przysta-
łem, bo jestem gadżeciarzem, lubię nowe 
technologie i uważam się za niespełnio-

nego informatyka. Poza tym doskonale zdaję so-
bie sprawę, że zmieniają się zakupowe zwyczaje 
i klienci coraz liczniej i chętniej wchodzą do sie-
ci, w której wszystko jest na wyciągnięcie ręki, 
wygodne, łatwo dostępne i skupione w jednym 
miejscu — tłumaczy Marcin Dragon, współzało-
życiel istniejącej od 2018 r. platformy zakupowej 
Estetik.pl.

Platforma zaopatruje profesjonalistów branży 
beauty w specjalistyczne produkty do zabiegów 
estetycznych, takie jak wypełniacze, stymulatory, 
preparaty do mezoterapii, nici, peelingi, kosme-
tyki i wszystko, co potrzebne do wyposażenia 
gabinetu z bogatą ofertą zabiegową. 

— Definicją wygodnego sklepu internetowego 
jest commerce curation, czyli odpowiednia se-
lekcja produktów odpowiadająca potrzebom i za-
interesowaniom grupy docelowej. Dobrze prze-
myślany sklep internetowy jest przewodnikiem 
po trendach i nowościach ze świata, w których 
trudno byłoby połapać się osobie nieznającej 
danej branży. Weźmy na przykład medycynę es-
tetyczną. Laboratoria produktów wykorzystywa-
nych w tej branży znajdują się w całej Europie, ale 
wyjątkowo dużo dzieje się we Włoszech. Światowe 

prawnie, ale także dlatego, że zależy nam na klien-
tach, bez których przecież nie istniejemy — tłuma-
czy Marcin Dragon.

Dermatrade współpracuje z różnymi firmami 
kurierskimi świadczącymi usługi w zakresie trans-
portu medycznego monitorowanego dla produk-
tów wrażliwych. Zresztą również w magazynach 
muszą być przechowywane w odpowiedniej tem-
peraturze i wilgotności.

— Naszym największym ograniczeniem jest 
w tym momencie powierzchnia magazynowa. 
W przyszłym roku zmieniamy siedzibę firmy, aby 
zyskać możliwość ciągłego rozwoju. Jeżeli chodzi 
o polski rynek, chcemy wzmacniać pozycję lide-
ra w naszej branży, zamierzamy rozwijać także 
sprzedaż zagraniczną. Zaopatrujemy coraz więcej 
klinik i profesjonalistów w wielu krajach zarówno 
w Unii Europejskiej, jak i spoza jej terytorium — 
mówi Marcin Dragon. 

Problemy? Zmagają się z nimi chyba wszystkie 
firmy. To rosnące koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej (m.in. media, materiały operacyj-
ne), biurokracja i inflacja. Poprzerywane łańcuchy 
dostaw i braki asortymentowe. Jako importerowi 
nie pomaga słaby kurs polskiej waluty.

Mimo trudności firma ma w przygotowaniu kil-
ka innych projektów, których szczegółów na tym 
etapie właściciele nie chcą ujawniać. 

— Chcemy wejść w inne branże. Bardzo mocno 
przyglądamy się rynkowi B2C — dodaje współza-
łożyciel Dermatrade. © Ⓟ

trendy wyznacza zaś Korea Południowa. Jeśli pro-
wadzi się działalność online w branży beauty i ma 
klientów na całym świecie, trzeba wiedzieć takie 
rzeczy i trafnie wyłapywać wartościowe produkty 
na szybko rozwijającym się rynku — podkreśla 
Marcin Dragon.

Kupowanie online zazwyczaj jest dla klientów 
bardziej dogodne niż kontakt z dystrybutorem, 
którego możliwości bywają ograniczone, bo 
w portfolio ma wyłącznie produkty reprezento-
wanej przez siebie firmy.

— Zapewniamy szybką dostawę, szeroki asorty-
ment, bardzo dobre ceny i, co najważniejsze, bez-
pieczeństwo zabiegowe — dodaje Marcin Dragon.

W siedzibie firmy pracuje ponad 20 osób, do-
datkowo tylu samo różnych specjalistów rozsia-
nych jest po całej Polsce. 

W firmie dbają o szybką realizację zamówień, 
a kluczowym aspektem budowania relacji jest do-
brze zorganizowana obsługa klienta, która oferuje 
wsparcie przed- i pozakupowe. Poza tym firma 
współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych w zakresie wprowadzania odpowied-
nich procedur związanych z obrotem wyrobami 
medycznymi. Dba także o świadczenia gwaran-
cyjne, w razie gdyby w trakcie sprzedaży doszło 
do jakichkolwiek nieprawidłowości i incydentów 
medycznych. 

— Przywiązujemy ogromną wagę do tych pro-
cedur nie tylko z tego powodu, że są wymagane 

Ludzie to wartość. Rekrutacja to nieustający proces, ponieważ firma chce zatrudniać tylko właściwe osoby, które pasują do kultury organizacji i utożsamiają 
się z nią. Na zdjęciu zespół Estetik.pl 
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166 Metalmedia Jakub Siwiec małopolskie  13     1 832 256
167 Debiut Plus łódzkie  13     1 773 199
168 Ardoris Polska śląskie  4     22 652 715
169 Ekskluzywna.pl Michał Sampolski śląskie  8     4 267 090
170 DAGMA  śląskie  4     26 893 632
171 Lak System Paweł Drożdż dolnośląskie  12     1 622 446
172 Elegro.pl pomorskie  8     3 267 000
173 Pasieka Pucer Dariusz Pucer warmińsko-mazurskie  14     943 568
174 Nowatech małopolskie  11     1 333 564
175 Melagu.pl Tomasz Sierocki śląskie  8     3 182 283
176 Media-MED. małopolskie  9     2 187 701
177 MNC Poland Group Michał Naczk pomorskie  19     356 925
178 RR Media pomorskie  9     1 877 528
179 DYSTRYBUCJA NET Aleksandra Wojciechowska mazowieckie  8     2 306 556
180 VidiCom mazowieckie  6     5 011 000
181 SPEEDCUBE Sylwester Jaroszewski małopolskie  15     493 000
182 Produkty Orientalne M. Pawełek A. Horoszczak opolskie  5     5 165 478
183 Maes Natalia Grzesik wielkopolskie  11     669 526
184 Lulajbaby Artur Wiewióra dolnośląskie  14     308 836
185 HSI opolskie  2     39 075 719
186 BilardKaz Kazimierz Mielczarek śląskie  4     2 650 982
187 ALICAMED Alina Krzemińska mazowieckie  10     307 966
188 Domino Polska dolnośląskie  1     12 990 000
189 GCE Krzysztof Broczkowski dolnośląskie  4     1 186 956
190 Room99 Radosław Sądel dolnośląskie  1     10 678 724
191 TAFMET Tadeusz Fita opolskie 0 4 360 622
192 Zabudowa-AGD Tomasz Kobryń mazowieckie  22    4 888 390

Ranking e-Gazele Biznesu 2022
Miejsce w rankingu i nazwa firmy Województwo Wzrost Przychód
   przychodów brutto
    w latach  w złotych
   2021/2020 (proc.)  2021
   obroty 2020 = 100 

L I D E R  P O M O R S K I  —  G O N I T O  ( 4 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Wsparcie dla e-handlowców 

G
onito założyliśmy w 2016 roku wraz z moim 
przyjacielem i wspólnikiem Wojtkiem Surmą, 
z którym do dziś je razem prowadzimy. Rok 
wcześniej zauważyliśmy niszę rynkową wy-
nikającą z rosnącej popularności zachodnich 
marketplace wśród polskiego środowiska e-

-commerce, a jednocześnie z braku profesjonalnego 
wsparcia w obszarze kompleksowej obsługi sprze-
daży na światowych platformach. Nasze ówczesne 
doświadczenie w usługach, prawie i digitalu pozwo-
liło stworzyć narzędzie, które wprowadza i skaluje 
sprzedaż polskich producentów i dystrybutorów 
— mówi Damian Wiszowaty, prezes spółki.

Firma przez cztery lata rozwijała się organicznie, 
jednak dosyć dynamicznie, ponieważ każdego roku 
rosła o 100-150 proc. Motorem napędowym stał 
się rok 2020, COVID-19 i gwałtowne zapotrzebowa-
nie na usługi spółki, które pozwoliło im rozwinąć 
skrzydła i rozbudować firmę z około 40-osobowej 
agencji do 130-osobowego akceleratora sprzedaży 
D2C. Pomimo korekty e-commerce’owego boomu 
nadal odnotowują silne wzrosty.

Firma Gonito przed dwoma laty też była liderem 
e-gazel. 

— Spodziewanym zaskoczeniem jest recesja w e-
-commerce, która ciągnie się od końca postpande-
micznego roku 2021. Spowolnienie spowodowane 
jest rosnącą inflacją, wojną za wschodnią granicą, ale 
odczuwamy również efekty powrotu klientów do re-
tailu oraz bardziej rozważnych zakupów. Szczęśliwie 
okres recesji dobiega końca i kolejny rok powinniśmy 
zacząć w bardziej przyjaznej dla e-commerce rzeczy-
wistości — podsumowuje Damian Wiszowaty. © Ⓟ

Eksperci sprzedaży. Pochodzimy z Gdyni, 
dlatego idea polskiego okna na świat jest nam 
bliska. Przekładamy ją na działania, które mają 
wprowadzać naszych klientów na jak największą 
liczbę rynków zagranicznych i skalować ich 
przedsięwzięcia – mówi Damian Wiszowaty, 
prezes Gonito. 

Rocznie obsługują sprzedaż o wartości około 700 mln zł,  
a to pozwala przewidywać trendy sprzedażowe i zachowania 
konsumenckie

Obecnie zatrudniają około 150 osób, zaś w ciągu 
najbliższych lat przewidują powiększanie zespołu 
przy jednoczesnej silnej automatyzacji czynności 
podejmowanych przez współpracowników.

— Jako akcelerator sprzedaży D2C pracujemy na 
dużych zbiorach danych, analizując trendy, sezono-
wość, przychody z różnych rynków oraz alokację 
inwestycji reklamowych dla naszych klientów, co po-
zwala nam lepiej planować kolejne działania i prze-
widywać ich efekty. Poza znakomitym zespołem re-
alizacyjnym, dzięki któremu wszystkie usługi mamy 
dostępne „pod jednym dachem”, posiadamy duże 
doświadczenie w działaniach operacyjnych oraz 
szerokie spojrzenie na rynek. Wewnętrznie kieruje-
my się przede wszystkim zasadami udoskonalania 
i automatyzacji procesów w naszej organizacji celem 
podejmowania jak najszybszych i jak najbardziej pre-
cyzyjnych działań — podkreśla prezes. 

Planują stabilny wzrost w zakresie sprzedaży 
usług na rynku niemieckim i brytyjskim, które poza 
polskim stają się dla spółki ważnym źródłem przy-
chodów.

Od 25 lat 
pomagamy   
Ci zarabiać

Skontaktuj się z nami 
i aktywuj subskrypcję online:

22 333 98 32  
prenumerata@pb.pl

Wejdź na
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T
o wszystko dzięki szerokiej gamie dostawców 
oraz podpisanych umów dystrybucyjnych. 
Rodan jest uznaną na rynku marką, która  
na swoją pozycję ciężko pracowała przez 
ostatnie 30 lat. Kolejnym atutem organizacji 
są ludzie, którzy bardzo często są w niej od 

ponad dekady. 
Rodan powstał w 1990 r., kiedy właściciel firmy 

na studiach rozpoczął handel artykułami szkolny-
mi. Zajmował się sprzedażą hurtową na terenie 
Poznania. Niedługo po rozpoczęciu działalności fir-
ma otworzyła swój pierwszy oddział w Słupsku, a kil-
ka lat później również w Szczecinie. Firma zatrudnia 
ponad 100 pracowników w trzech lokalizacjach. 

— Kluczem do sukcesu są stabilne, długotrwałe 
relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Chcemy, aby 
nasi klienci byli zadowoleni przy każdej interakcji 
z organizacją. Niezależnie, czy jest to klient hurto-
wy, B2B czy detaliczny na hali sprzedaży — podkre-
śla właściciel.

Digitalizacja 
zagrożeniem 

Bezpieczeństwo i wsparcie 

L I D E R  W I E L KO P O L S K I  —  R O D A N  ( 1 1 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

L I D E R  Z A C H O D N I O P O M O R S K I  —  E S U S  I T  ( 7.  M I E J S C E  W  K R A J U )

Klienci mogą liczyć na wsparcie specjalistów z dziedziny dysków,
pamięci RAM, urządzeń sieciowych czy rozwiązań serwerowych

Branża artykułów biurowych i szkolnych jest bar-
dzo dużym rynkiem, na którym konkurują najwięksi 
gracze z kapitałem zagranicznym poprzez duże re-
gionalne organizacje oraz mniejsze firmy świadczące 
usługi biuroserwisowe. Każda charakteryzuje się in-
nymi atutami oraz oferowanymi klientom usługami. 

Największym zagrożeniem dla całej branży jest 
postępująca digitalizacja oraz transformacja cyfrowa 
przedsiębiorstw, która pod wpływem globalnej pan-
demii przyspieszyła jeszcze bardziej. Firmy dziś jak 
nigdy muszą stawić czoła wyzwaniu dostosowania 
oferty asortymentowej do potrzeb klientów, którzy 
przestają korzystać z niegdyś najpopularniejszych 
artykułów biurowych.

Istotnym punktem w rozwoju organizacji jest na-
cisk na optymalizację procesów i wszelkie automa-
tyzacje, które pozwalają skupić się na dostarczaniu 
klientom wysokiej jakości usług oraz towarów.

Rodan od 2019 r. mocno stawia na rozwój kanału 
internetowego. Od tego czasu oferuje zakupy online 
dla klientów hurtowych, korporacyjnych (B2B) oraz 
detalicznych (B2C). Rozwój e-commerce przyczynił 
się do zdobycia nowych kompetencji, a także wpły-
nął na zmianę kultury firmy. 

Dzięki sprzedaży w internecie firma jeszcze bar-
dziej skupiła się na customer experience, aby świad-
czyć usługi klientom na najwyższym poziomie i w 
ten sposób zachęcać ich do powrotu. Dostosowała 
swoje procesy logistyczne wewnątrz organizacji, aby 
zwiększać swoje zdolności operacyjne w kompletacji 
oraz pakowaniu towarów. Aktywnie sprzedaje pro-
dukty we własnym sklepie internetowym, a także 
na różnorakich marketplace’ach, jak Allegro czy 
Empik. Strategia omnichannel w rozwoju e-com-
merce pozwala na docieranie do różnych klientów 
oraz dywersyfikację przychodów. © Ⓟ

15
lat temu zaważyłem potrzebę klien-
tów na polskim rynku, którzy mieli 
trudności z dobraniem odpowiedniej 
pamięci RAM do swojego serwera. 
Zdecydowałem się wtedy na stworze-
nie sklepu internetowego i zbudowanie 

oferty klasycznej, która pozwala klientowi znajdo-
wać produkt na podstawie kodu (standardowy mo-
del sprzedaży) oraz ofertę produktów przeznaczo-
nych do danego modelu urządzenia pozwalającą 
odnaleźć potrzebne komponenty po wpisaniu mo-
delu urządzenia — mówi prezes Szymon Drobiński. 

Od pięciu lat firma rozwija sprzedaż w krajach 
UE. Ważnym elementem jej rozwoju była decyzja 
o stworzeniu autorskiego oprogramowania, które 
okazało się kluczowe dla zarządzania i sprzedaży 
produktów w sklepie internetowym. Narzędzie 
cały czas jest rozwijane, a jego główną zaletą jest 
możliwość zarządzania w czasie rzeczywistym po-
nad 70 tys. produktów. Ponadto pozwala ono na in-
tegrację oferty sklepu z hurtowniami z całego świa-
ta, zarządzanie cenami i stanami magazynowymi 
oraz wielojęzycznością dla wszystkich produktów. 

Jak w rodzinie. Rodan jest firmą rodzinną, która 
przede wszystkim kieruje się szacunkiem do wszystkich 
interesariuszy, organizacji oraz lojalnością wobec 
dostawców. Na zdjęciu właściciel Wojciech Andree  
z żoną i synami. 

Bardzo dużym atutem firmy 
Rodan jest jej oferta – ponad 25 
tysięcy produktów dostępnych 
od ręki. Ekstratowary mogą 
sprowadzić w 48 godzin

Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na 
rozwój firmy, są odpowiedni ludzie, którzy pojawili 
się w dobrym momencie i dołożyli swój fragment 
układanki do rozwoju. 

— Pięć lat temu było nas czworo, a obecnie jest 
nas 24 i jesteśmy otwarci na ciekawych ludzi, któ-
rzy chcą się rozwijać razem z nami — mówi prezes.

Firma rozpoczęła od wąskiej specjalizacji, po-
nieważ polega na wiedzy eksperckiej. Jej oferta 
jest rozszerzana stopniowo, ale z zachowaniem 
odpowiedniego poziomu wsparcia.  Najświeższym 
pomysłem jest także rozwój autorskiego oprogra-
mowania, które tak znacząco przyczyniło się do 
rozwoju ESUS IT.

Strategia rozwoju firmy opiera się na trzech ele-
mentach. Pierwszym jest zasięg — obecnie pracuje 
nad nowymi tłumaczeniami domen i chce zdobyć 
klientów w każdym kraju UE. Kolejnym są kanały 
sprzedaży, które są sukcesywnie poszerzane, oraz 
produkty, których w ofercie stale przybywa. ESUS 
IT jest właśnie na etapie zmiany formy prawnej 
i prawdopodobnie będzie poszukiwać inwestora, 
aby przyspieszyć rozwój. © Ⓟ

Ekspercka gwarancja. Wspieramy, edukujemy  
i dajemy 100 proc. gwarancji, że wybór produktów  
z naszym zespołem odbędzie się sprawnie  
i na najwyższym poziomie bezpieczeństwa – podkreśla 
Szymon Drobiński, prezes ESUS IT.
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K
ilka wydarzeń wpłynęło na historię firmy. 
W 2003 r. Jarosław Czarnik kupił domenę 
www.meble.pl. Miała zarabiać na rekla-
mach firm meblowych. Serwis przez pierw-
sze lata przynosił głównie straty. W końcu 
zaskoczyło i spółka Meble.pl — oficjalnie 

utworzona w 2008 r. — zaczęła notować rosnące  
obroty.

Na sukces wpłynęły szczególnie dwa wydarze-
nia — w 2008 r. serwis został dokapitalizowany 
przez fundusz inwestycyjny IIF. Kolejny zwrot 
przyniósł rok 2015 – spółce udało się pozyskać 7 
mln zł dotacji na zakup nowoczesnej linii techno-
logicznej do produkcji mebli na wymiar.

— Uruchomiliśmy wtedy przełomowy jak na 
tamten czas konfigurator mebli na wymiar on-
line, połączony w sposób automatyczny z linią 
produkcyjną. To była zupełna nowość na ryn-
ku —  zapewnia Jarosław Czarnik, prezes spółki  
Meble.pl.

Meble  
na wymiar 

L I D E R  P O D K A R PA C K I  —  M E B L E . P L  ( 1 3 .  M I E J S C E  W  K R A J U )
Został on opracowany przez programistów 

i konstruktorów mebli tak, aby ich projektowanie 
było łatwe i intuicyjne. Na początku konfigurator 
online stworzono dla rynku profesjonalnych sto-
larzy, którzy szybko i sprawnie mogli zamawiać 
elementy do wyrobu mebli, oszczędzając czas 
i minimalizując straty materiału. 

Po tym sukcesie stworzono kolejny konfigurator 
mebli na wymiar, tym razem przeznaczony dla 
rynku detalicznego, co okazało strzałem w dzie-
siątkę. Korzystając z niego, można zaprojektować 
m.in. meble kuchenne i łazienkowe, blaty, szafy, 
fronty, stoły, regały, komody, biurka, półki, szafki 
RTV. 

Co ważne, dzięki w pełni zautomatyzowanej 
linii produkcyjnej spółka dostarcza meble na wy-
miar w niespotykanym na polskim rynku szybkim 
tempie. Są gotowe do wysyłki nawet po siedmiu 
dniach od momentu złożenia zamówienia. Jest to 
możliwe, ponieważ cały proces jest w pełni zauto-
matyzowany. 

Tak jak każda firma również Meble.pl mierzą się 
z wysoką inflacją, rosnącymi kosztami kredytów 
oraz cenami i dostępnością energii. Firma planu-
je stworzenie linii produkcyjnej zasilanej energią 
pochodzącą z paneli fotowoltaicznych.

Obecnie spółka chce się skupić na poszerze-
niu oferty produktowej i wprowadzeniu nowych 
funkcjonalności konfiguratora mebli na wymiar. 
Zamierza rozpocząć sprzedaż w kanale offline, 
a od 2023 r. wyjść na rynki zagraniczne. Zatrudnia 
180 osób. © Ⓟ

Nowa era. Konfiguratory mebli na wymiar online 
połączone z linią produkcyjną to nowa jakość na rynku 
– mówi Jarosław Czarnik, prezes spółki Meble.pl.

Dwuletnia restrukturyzacja 
spółki dobiegła końca.  
Teraz internetowy sprzedawca 
mebli zamierza wejść na inne 
rynki europejskie

L I D E R  P O D L A S K I  —  A P  ( 1 1 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Obecnie spółka AP, do której 
należy marka handlowa Grupa 
Nowa Farmacja, ma ponad 180 
aptek stacjonarnych własnych 
i partnerskich we wszystkich 
regionach Polski. Sprzedaje 
również za pośrednictwem 
internetu

Apteczne  
partnerstwo  
i franczyza

F
irma została założona w 2006 r. przez ludzi 
działających na rynku farmaceutycznym od 
wielu lat. Pasja, wiedza i doświadczenie po-
zwoliły na zbudowanie silnej marki, dziś koja-
rzonej z jakością, rozbudowanym asortymen-
tem, życzliwą poradą farmaceu-tyczną.

Firma skupia specjalistów z różnych dziedzin: far-
maceutów, ekonomistów, handlowców i marketin-
gowców. Dzięki temu Grupa Nowa Farmacja należy 
dziś do znaczących podmiotów w branży.

Wszystkie apteki stacjonarne dysponują strefą sa-
moobsługową, dzięki czemu pacjenci mają łatwy do-
stęp do preparatów bez recepty, kosmetyków i ziół. 
Apteka to nie tylko farmaceutyki, to również zioło-
lecznictwo, dlatego apteki należące do Grupy dys-
ponują „Strefą Zielnik” lub „Zielnikowym Regałem”, 
pomagającymi pacjentom zaopatrzyć się w zioła, 
naturalne suplementy diety, a także oleje czy soki.

Od 2011 r. Grupa oferuje współpracę w ramach 
modelu partnerskiego i franczyzy. Doświadczenie, 
wiedza merytoryczna i przygotowanie do działań 
operacyjnych to główne czynniki leżące u podstaw 
rozwoju i sukcesu sieci. Średni obrót apteki z Grupy 
Nowa Farmacja jest dwukrotnie wyższy od obrotu 
statystycznej apteki w regionie.

Na rynku farmaceutycznym funkcjonuje kilka-
dziesiąt grup zakupowych oraz kilka systemów 
franczyzowych. Model partnerski to projekt, który 
oferuje znacznie większe korzyści niż grupa zakupo-
wa. W jego ramach apteka pozostaje pod własnym 
szyldem i nazwą. Brand i wystrój nie ulegają zmianie. 
Co się zmienia? Partner w ramach współpracy może 
liczyć na korzystne warunki handlowe w najwięk-
szych hurtowniach farmaceutycznych – uzyskuje 
maksymalne rabaty oraz dostęp do platformy za-
kupowej z ponad 4000 preparatów z najwyższym 
rabatem do każdej sztuki. 

W każdej chwili można opuścić program, ale moż-
na też zwiększyć zyski i korzyści poprzez skorzysta-
nie z rozszerzonej formuły, jaką jest franczyza pełna. 
Wówczas uzyskuje się dostęp do wysokich rabatów 
w głównych hurtowniach farmaceutycznych oraz 
do rabatów producentów, dzięki którym apteka jest 
w stanie zaoferować produkt w niższej cenie, nie 
tracąc na rentowności biznesu.

Dostosowanie się do standardów sieci nie jest wy-
magające. Właściciele franczyzowych aptek Nowej 
Farmacji podkreślają, że o wyborze ich oferty, poza 
możliwościami zakupowymi, decydowały również 
wyważone wymagania w kwestii wystroju, aranżacji 
lokalu, wsparcie w zakupie wyposażenia oraz na 
dalszych etapach procesu uruchamiania apteki. © Ⓟ

Siła grupy. Model partnerski, który oferuje Grupa Nowa 
Farmacja, to projekt dający znacznie większe korzyści niż 
grupa zakupowa. W jego ramach apteka pozostaje pod 
własnym szyldem i nazwą, a zyskuje bardzo korzystne 
warunki handlowe.
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W
prawdzie marka FitLab catering działa od 
2014 r., ale jej gwałtowny rozwój rozpoczął 
się dopiero w listopadzie 2019 r. To właśnie 
wtedy obecny zarząd przejął markę i wy-
znaczył jej nowe cele, które konsekwentnie 
realizuje. 

Efektem jest m.in. wzrost dostępności ze 120 miej-
scowości w Małopolsce do blisko 2 tys. w całym kraju. 
Jednym z największych sukcesów jest prawie 250-pro-
centowy wzrost przychodów spółki od czasu jej prze-
jęcia do blisko 6 mln zł w 2021 r. W tym czasie FitLab 
rozbudował także ofertę diet z 7 do 14. 

Model działania firmy opiera się na budowaniu ska-
li i powtarzalności. Standaryzacja szeroko dostępnej 
oferty pozwala operować na przewidywanych kosz-
tach produkcji i dostaw oraz stale walczyć o akwizycję 
nowych i wydłużanie czasu korzystania z oferty przez 
dotychczasowych klientów. Jednocześnie marka gwa-

Jakość zawsze się obroni
L I D E R  M A Ł O P O L S K I  —  F I T L A B C AT E R I N G . P L  ( 1 6 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

FitLab to catering dietetyczny 
z segmentu premium. 
Firma dostarcza klientom 
zróżnicowane programy 
żywieniowe dopasowane  
do ich potrzeb i preferencji

rantuje, że jakiekolwiek danie ma prawo powtórzyć się 
w menu najwcześniej po ośmiu tygodniach, ale jeśli 
tak się stanie, na pewno pojawi się w co najmniej lekko 
zmodyfikowanej formie — choćby przez wykorzystanie 
sezonowych produktów jako dodatków.

— Biznes cateringowy musi z jednej strony pozyski-
wać klientów, z drugiej cały czas zwiększać możliwości 
zaplecza produkcyjnego. W lutym 2021 r. zmieniliśmy 
zakład produkcyjny ze 150 na 400 mkw. To wraz z do-
posażeniem kuchni przyczyniło się do zwiększenia 
możliwości produkcyjnych z około 250 do 700 zesta-
wów na dzień. Inwestycja, którą planujemy w 2023 r.,  
pozwoli przygotować co najmniej 2 tys. na dzień przy 
zachowaniu jednozmianowego systemu pracy — pod-
kreśla prezes Michał Nowakowski.

Agencja badawcza Inquiry oszacowała w 2020 r., 
że rynek cateringu dietetycznego może być wart 1,5–2 
mld zł. Potwierdzają to analizy firmy PMR, która całość 
rynku HoReCa (rynek gastronomii hotelowej, restau-
racyjny i rynek cateringu) szacowała na 22,7 mld zł. 

— Jeśli zestawimy wartości rynku z liczbą aktywnych 
podmiotów, to okazuje się, że średnio firma generuje 
około 2,5 mln zł przychodu rocznie. Przeglądając jed-
nak dane w KRS, szacujemy, że ponad połowa graczy 
zamyka się w okolicach 1,5 mln zł, a jedynie około 20 
firm przekracza 10 mln zł. FitLab catering z przycho-
dami 6 mln zł za 2021 r. powoli wchodzi zatem do 
ekstraklasy — dodaje prezes.

FitLab rozwija się dwutorowo, uzupełniając ofertę 
o personalizowane suplementy diety. W grudniu 2021 r.  
firma uzyskała pozytywny wynik w trzeciej rundzie 
naboru w konkursie „1.2.3 Bony na innowacje”, Typ 
projektu C. „Bon na usługę B R wraz z wdrożeniem”. 
Z pomocą grantu planuje zbudowanie drugiej odnogi 
biznesu – dedykowanych, w pełni personalizowanych 
suplementów diety, zamawianych przez internet i do-
starczanych wprost pod drzwi (również w opcji do-
stawy z dietą). 
Firma zatrudnia 22 pracowników. © Ⓟ

konsekwentnie pracowaliśmy z żoną nad dalszym 
rozwojem firmy. Kupiliśmy budynek, który umożli-
wił nam dalszy rozwój – opowiada.

Firma rozwijała się proporcjonalnie do zdobywa-
nej wiedzy na szkoleniach i seminariach, podejmo-
wanego ryzyka, rozwoju osobistego oraz co chyba 
najważniejsze — uczenia się delegowania zadań. 

— Nigdy nie było tak, aby było nas stać na kolej-
ną inwestycję czy zatrudnienie kolejnego członka 
zespołu. To właśnie ta kolejna inwestycja czy osoba 
pozwalała nam na dalszy rozwój, co w konsekwencji 
generowało wzrost i budżet się zazębiał. Co roku 
robimy jakiś większy lub mniejszy krok do przodu, 
a każdy krok generuje ryzyko potknięcia — opisuje 
Michał Frydrych.

Ich produkty nie są pierwszej potrzeby, więc 
bywa trudno. Wciąż tworzą nowe rodzaje i wyłapują 
te z największym potencjałem. Starają się wychodzić 
poza rynek polski poprzez zagraniczne marketpla-
ce’y. Rozwijają sieć dystrybutorów. Umożliwiają 
kontrahentom integrację ze sklepem i współpracę 
na zasadzie dropshippingu.

— Dziś tworzymy pięcioosobowy zespół, w któ-
rym wszyscy jesteśmy sobie równi i tworzymy wręcz 
rodzinne środowisko. Nigdy nikt sam nie odszedł ani 
nie został zwolniony, co jest też dla mnie dowodem, 
że to nie tylko praca — mówi Michał Frydrych.

— Pieniądze są oczywiście dla firmy paliwem, ale 
nie są najważniejsze. Ważniejsze jest środowisko, 
w którym wszyscy czują się dobrze i myślę, że to 
u nas owocuje. Praktycznie każdy z nas z własnej 
woli czasami wychodzi poza zakres swoich obo-
wiązków. Robi to dla dobra ogółu i budowania 
miejsca pracy, w którym będziemy czuć się dobrze. 
Uważam, że w jakiejkolwiek interakcji z naszą firmą 
da się to odczuć.  © Ⓟ

Nie mam patentu kapitana
L I D E R  D O L N O Ś L Ą S K I  —  S I L O O . P L  ( 3 3 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Firma nie jest dla mnie tylko pracą, lecz stylem życia,  
a nawet pasją – podkreśla prezes Michał Frydrych

Ewolucja. Michał Frydrych, prezes Siloo.pl, jako 
przedsiębiorca zaczynał od firmy z szerokim 
wachlarzem usług sprzątania i czyszczenia u klienta. 
Teraz znany jest z produkcji albumów i gadżetów  
na prezent. 

Wysoki standard. Nie konkurujemy ceną, nie 
szalejemy z rabatami – wszystko to, by pokazać, 
że jesteśmy cateringiem premium – mówią: Michał 
Nowakowski, prezes, Rafał Machaj, dyrektor 
finansowy, i Jakub Jasiak, członek zarządu FitLab.

K
iedy zaczynałem Siloo.pl, byłem, nazwijmy 
to, wioślarzem w małej łódeczce, po latach 
stałem się siłą rzeczy kapitanem małego jach-
tu z kilkuosobową załogą o zupełnie innych 
obowiązkach i umiejętnościach niż wioślarz 
w łódce. Problem w tym, że nic ani nikt nie 

przygotował mnie do tej funkcji — nie mam patentu 
kapitana — mówi prezes Siloo.pl.  

Zawsze chciał coś tworzyć i produkować. W 2013 
r., w drodze na wakacje, w rozmowie z żoną padła 
myśl o zakupie maszyny, która wycina różne ele-
menty z dużą precyzją i powtarzalnością. Zaczęły się 
też rodzić pomysły na same produkty. Rok później 
maszyna dojechała do ich garażu. 

Najpierw była nauka obsługi sprzętu, tworzenia 
projektów, kreowania produktów. Chcieli je sprze-
dawać online. 

— Ruszyliśmy na Allegro z wielkim... niepowodze-
niem. Nawet zachowałem sobie wygląd ofert i zdjęć 
z tamtych czasów i patrzę na nie, kiedy chcę sobie 
poprawić humor. Z czasem oferty były coraz lepsze. 
Zobaczyłem potencjał tego, co robię i powoli, lecz 
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L I D E R  L U B U S K I  —  V I A  T R A D E  ( 4 3 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

F
irmę Via Trade stworzyłem w 2019 r., wyko-
rzystując swoje wcześniejsze doświadczenie 
w branży e-commerce, a potencjał w jej formule 
biznesowej, czyli „drogi dla handlu”, oraz jej eko-
nomiczny sens dostrzegłem już kilka lat wcze-
śniej — mówi Adrian Kruszewski, prezes spółki.

Samodzielne obsługiwanie klientów na między-
narodowych rynkach jest problematyczne. Mając do 
czynienia z nieznanym wcześniej rynkiem, łatwo po-
pełnić błąd, który wpłynie na działalność firmy. Usługa 
cross-border częściowo zwalnia z tej odpowiedzial-
ności i pozwala skupić się na prowadzeniu działal-
ności gospodarczej i rozwoju produktów. Usługa jest 
związana z daną branżą i odpowiada na jej potrzeby. 

— Nie każdy producent chce ogarniać wszystko 
sam, nie każdy ma też odpowiednich ludzi — mówi 
prezes. 

Via Trade sprzedaje artykuły 40 producentów. 
Istotny był właściwy dobór produktów, na które firma 
dostrzegła wysoki popyt na rynkach zagranicznych. 
Łączy to z korzystną ofertą, którą udaje się firmie uzy-
skać od producentów. Sprzedaje m.in. meble, artyku-
ły ogrodowe, wyposażenie wnętrz, elektronarzędzia, 
artykuły dziecięce.

Droga dla handlu
Gorzowska firma pośredniczy w sprzedaży za granicą. Na razie działa na rynku niemieckim.  
Już niedługo zamierzają wejść na kolejny – francuski

Siła drużyny. Rozwój firmy jest zasługą całego zespołu 
– podkreśla Adrian Kruszewski (pierwszy z prawej).

Via Trade dysponuje 2 tys. m kw. magazynów. 
W Berlinie utworzyła spółkę, która służy również jako 
miejsce zwrotu przesyłek. 

— Nasza firma ma plan rozwoju na kolejne lata. 
Finalnie chcielibyśmy stworzyć polską platformę 
sprzedażową funkcjonującą na rynku europejskim. 

Będziemy dystrybuować produkty głównie od polskich 
producentów. Zapewnimy im zaplecze językowe, ob-
sługę klienta, technologię mechanizmów sprzedaży, 
sprawną reklamę, zarządzanie marką, kompleksową 
logistykę, zabezpieczenie prawnych aspektów handlu 
na rynkach zagranicznych oraz całą otoczkę, która 
towarzyszy branży e-commerce. Jednym słowem, 
wszystko, co jest potrzebne do skutecznej sprzedaży 
cross-border — mówi Adrian Kruszewski.

Według ekspertów właśnie usługa cross-border to 
najbardziej perspektywiczny segment handlu, który 
w naszym kraju dopiero raczkuje. 

Sporym wyzwaniem dla rozwoju firmy jest niesta-
bilność cen, wysoka inflacja, wahania popytu, proble-
my z łańcuchami dostaw i ciągła zmienność rynku. 

— Uważam, że sprawne zarządzanie, które jest do-
meną małych firm, staje się ogromną szansą na ich 
rozwój w takich właśnie niestabilnych warunkach. 
To atut w konkurencji z  dużymi przedsiębiorstwa-
mi, które nie reagują na zmiany tak szybko, jak by 
tego oczekiwano. Dzięki wspaniałemu 11-osobowe-
mu zespołowi, który stworzyliśmy, takie sprawne 
działanie udaje się nam doskonale — dodaje Adrian 
Kruszewski. © Ⓟ

Torebkowy  
hand made

L I D E R  WA R M I Ń S KO - M A Z U R S K I  —  B A G ’ S  P H I L O S O P H Y  K A R O L I N A  A U DYC K A  ( 5 3 .  M I E J S C E  W  K R A J U ) 

Dziadek był świetnym 
krawcem i kaletnikiem.  
To na jego starych maszynach 
zaczęła się jej przygoda  
z projektowaniem  
i szyciem damskich torebek

P
o skończeniu uczelni artystycznej zawsze 
chciała zajmować się szeroko pojętym rze-
miosłem. Wróciła na Mazury. Firma Bag’s 
Philosophy Karolina Audycka została zareje-
strowana latem 2012 r. 

Na początku wszystko robiła sama. Pakowa- 
nie paczek, krojenie, wykończenia, obsługa hafciarki,  
kontakt z klientem, zamówienia materiałów, organiza- 
cja wyjazdów na targi, obsługa social mediów i wiele,
wiele więcej. Tylko szycie zostawiała profesjonalistom. 

— Większość tych obowiązków przejęli już inni, 
ale nadal największą frajdę sprawia mi fizyczna praca 
nad nową kolekcją. A kiedy z takiej pracy rodzi się 
nowy model, który wpada w oko klientkom (co daje 
wymierne efekty sprzedażowe), to jest to dla mnie 
największa nagroda za włożony trud — opowiada 
Karolina Audycka. 

Granica. Nigdy  
nie chcieliśmy  
rozwijać się  
bez końca.  
Nie chcemy 
utracić charakteru 
małej rodzinnej 
firmy – podkreśla 
Karolina Audycka.

Przez kilka lat zatrudniała jedną krawcową. Ciągle 
brakowało na ZUS, na VAT. 

— Od dawna mój partner obserwował, jak spę-
dzam całe dnie w pracowni z przerwami na spacer z 
psem. Któregoś dnia przyszedł do mnie i powiedział, 
że albo zaczniemy to robić na poważnie, albo szkoda 
poświęcanego przeze mnie czasu. Tak się zaczęło. 
Trzeba było podjąć kilka odważnych decyzji — opi-
suje właścicielka.

Konkurencja? Nigdy nie liczyła firm działających 
w branży. 

— Rynek jest ogromny i wystarczy dla wszystkich. 
Szanujemy konkurencję, ale zagrożenia widzimy 
dziś przede wszystkim w sytuacji geopolitycznej — 
mówi Karolina Audycka.

Obecnie licząc etaty oraz osoby współpracują-
ce, można powiedzieć, że w procesie tworzenia 
torebek uczestniczy ponad 20 osób. Zawód kraw-
cowej jest dziś bardzo mało popularny. Teraz fir-

ma sobie radzi, ale co będzie za dziesięć lat, trudno  
powiedzieć.

— Najważniejsza jest chyba relacja z klientami. 
Mimo rozwoju, kiedy dzwonisz do nas, zawsze po 
drugiej stronie usłyszysz: „Tak słucham, Karolina 
Audycka”. Poza tym bardzo nam zależy na rodzinnej 
atmosferze w pracy. Staramy się dbać o naszych 
współpracowników. Sami mieliśmy w życiu różnych 
szefów i wiemy, jak ważne jest nasze podejście — 
mówi właścicielka firmy.

I dodaje: — Dbamy o indywidualne podejście do 
każdego klienta. Możliwość personalizacji i modyfi-
kacji naszych produktów, opcja dostosowania ich 
do indywidualnych potrzeb i możliwość posiadania 
czegoś troszkę bardziej unikatowego. 

W najbliższych latach firma chce spróbować swo-
ich sił na rynkach Europy Zachodniej. Od dłuższego 
czasu działa już w tym kierunku, ale na razie właści-
cielka nie chce zapeszać. © Ⓟ
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Przykład mistrza. Ten 
okaz karpia ważył 29 kg. 
RCA Junior to świetna 
okazja, aby dzieciaki 
wyciągnąć na powietrze 
i zaszczepić w nich pasję 
łowienia podobnych ryb, 
przekazać w praktyce 
wiedzę oraz kulturę 
karpiowania. 

L I D E R  O P O L S K I  —  R O C K W O R L D  ( 7 9 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

To jest sport dla prawdziwych 
pasjonatów. W kulturze 
karpiowania chodzi o filozofię 
„złów i wypuść"

były początki firmy Rockworld. W związku z tym, 
że dość trudno było wejść na rynek z naszymi pro-
duktami, część z nich sprzedawana była na zasadzie 
wymiany barterowej, co powodowało, że miałem 
dostęp do innego sprzętu wędkarskiego, który mu-
siałem jakoś spieniężyć i tak powstał sklep detaliczny 
— opowiadał Łukasz Pawlik w 2019 r. 

Już wtedy firma została e-Gazelą Biznesu. Wówczas 
zatrudniała 10 osób i szykowała się do trzeciej prze-
prowadzki, do większej siedziby. Dzisiaj dysponuje 
tysiącem metrów kwadratowych i zatrudnia 20 pra-
cowników, a w sezonie nawet 25.

W rozwoju pomogło zdobycie przez Łukasza 
Pawlika tytułu Mistrza Polski w Wędkarstwie 
Karpiowym w 2013 r., co znacznie wpłynęło na roz-
poznawalność sklepu. Niezaprzeczalnym wyróżni-
kiem sklepu na tle konkurencji są pracownicy, którzy 

Ł
ukasz Pawlik, lider z Opolszczyzny, jest bar-
dzo dumny z akcji społecznej Rockworld Carp 
Academy Junior. W tym roku odbyła się jej piąta 
edycja. 

— Od trzech lat dedykujemy ją młodszemu 
pokoleniu karpiarzy. Chodziło nam o to, aby 

odciągnąć dzieci od ekranów telefonów i zachęcić do 
obcowania z przyrodą. RCA Junior to świetna okazja, 
aby zaszczepić w dzieciakach pasję łowienia, prze-
kazać w praktyce wiedzę oraz kulturę karpiowania 
i filozofię „złów i wypuść”, którą powinien kierować 
się każdy prawdziwy karpiarz. 

Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
dzieci, ale także ich rodziców, którzy korzystając z tej 
okazji, sami chętnie poznają nowości czy wymieniają 
się doświadczeniami z innymi karpiującymi rodzi-
cami.

A wszystko zaczęło się od pasji wędkowania. 
Powstanie sklepu było wynikiem zbiegu okoliczno-
ści. Będąc zapalonym wędkarzem i pracując jeszcze 
na etacie, wpadłem na pomysł, aby w czasie wolnym 
produkować ekologiczne ciężarki kamienne — takie 

Złów i wypuść

nie tylko są pasjonatami karpiowania, lecz również 
profesjonalistami w swoim fachu. Są też aktywnymi 
karpiarzami, dzięki czemu klienci mają się kogo po-
radzić i wiedzą, że obsługiwani są przez specjalistów.

Z powodu dość niszowego asortymentu logicznym 
rozwiązaniem logistycznym jest prowadzenie wła-
snego magazynu, który obsługuje bieżące zamówie-
nia. Rozwiązanie takie daje między innymi poczucie 
kontroli nad zatowarowaniem, wysyłką i kosztami 
utrzymania. 

— Prowadzenie sklepu online dla karpiarzy nigdy 
nie było dla mnie obowiązkiem, a  przyjemnością 
— w ten sposób sklep systematycznie rozwijał się, 
zdobywając nowych klientów — mówi Łukasz Pawlik. 

Mimo że firma działa w niszy, cały czas się rozwija, 
a najbliższą przyszłość wiąże z ekspansją na rynki 
zagraniczne. © Ⓟ

L I D E R  Ł Ó D Z K I  —  M E D E S T  ( 5 8 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Biznes w białym fartuchu 
Pierwsza apteka, która powstała 
w 1996 r., dała początek 
wieloletniej budowie marki 
i pozyskiwaniu zaufania 
pacjentów

P
oczątki firmy Medest sięgają 1996 r. Wówczas 
powstała spółka zajmująca się sprzedażą 
leków, utworzona przez rodzeństwo Annę 
i Krzysztofa Stańdów w Kutnie.   

Przez cały czas firma rozwijała się, otwie-
rając nowe apteki głównie w Kutnie, Łowiczu 

i Łodzi. W 2002 r. nastąpiło obligatoryjne prze-
kształcenie spółki cywilnej w jawną. Firma zwięk-
szyła asortyment towarów, wprowadziła sprzedaż 
kosmetyków oraz drobnego sprzętu medycznego. 

Zmiana prawa farmaceutycznego z 2007 r. 
dopuściła wysyłkową sprzedaż leków wydawa-
nych bez przepisu lekarza przez apteki ogólno-
dostępne. Właściciele wykorzystali tę możliwość. 
Uruchomiono sprzedaż internetową, dzięki 

czemu firma dziś sprzedaje leki online klientom 
z całej Polski, jak również z innych krajów Unii  
Europejskiej.

Medest ma 18 aptek, w których zatrudnia 
130 osób.

— W tym mojego syna Łukasza, który dołączył 
do nas po studiach i pracuje w aptece interneto-
wej. Młode pokolenie lepiej się zna i czuje nowinki 
technologiczne oraz media społecznościowe. Tym 
bardziej że cały handel przenosi się do internetu – 
przyznaje Anna Stańdo-Iwanowska.

Apteka internetowa to tańsze leki OTC, suple-
menty diety oraz kosmetyki. Firma stara się też 
stworzyć szeroką ofertę produktów w cenie hur-
towej. Prowadzi także dział poradnikowy, zgodnie 
z hasłem „Istniejemy nie tylko po to, by sprzeda-
wać leki, ale przede wszystkim, by otaczać opieką 
pacjentów i właściwie doradzać”.

Firma stale inwestuje w kadrę pracowniczą, fi-
nansując szkolenia i kursy. 

— W tym roku jest z tym gorzej, bo brakuje 
funduszy europejskich — mówi współwłaścicielka 
firmy. 

Zagrożenia dostrzega w tym, co i inni przed-
siębiorcy – rosnących kosztach, inflacji, drogich 
kredytach, no i oczywiście wojnie w Ukrainie. 

Właściciele spółki wspierają lokalne przedsię-
wzięcia sportowe, kulturalne oraz imprezy chary-
tatywne. Firma została już kilkakrotnie wyróżniona 
przez sztab WOŚP Orderem Uśmiechu za pomoc 
finansową. © Ⓟ

Dostrzeżony wysiłek. W 2014 r. utworzona przez 
rodzeństwo Annę i Krzysztofa Stańdów spółka 
Medest, handlująca lekami w aptekach tradycyjnych  
i internetowych, zdobyła tytuł Gazeli Biznesu.  
W ubiegłym roku, po raz pierwszy, została też 
laureatką e-Gazel Biznesu.
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właścicielowi firmy przyświecała zasada, żeby być 
jak najbliżej klienta, mimo że duże zapasy w maga-
zynie oznaczają też zamrożenie sporych funduszy. 

Od kilku lat FOX jest też członkiem Polskich 
Hurtowni Instalacyjnych. Początkowo była to 
typowa grupa zakupowa. Dziś zrzesza 39 przed-
siębiorstw z branży instalacyjnej, grzewczej i sa-
nitarnej.

— Liczy się również skala, bo większe zakupy po-
zwalają negocjować niższe ceny, na czym zyskują 
firmy. Jednak nie tylko to się liczyło w działaniu 
PHI. Dla mnie to była możliwość poznania innych 
ludzi, zobaczenia nowości branżowych, a przy 
okazji nauczenia się czegoś nowego. Przez jedną 
kadencję byłem nawet w radzie nadzorczej Grupy. 
Potem już nie kandydowałem ze względu na brak 
czasu — podkreśla Radosław Lisowski. 

Dodaje, że rodzina — troje dzieci — wymaga uwa-
gi, jeżeli nie chce się być rodzicem tylko od święta. 
Radosław Lisowski po kilkunastu latach odczuwa 
potrzebę zmiany, żeby zachować  równowagę 
między pracą a życiem prywatnym. Założył więc 
spółkę z o.o. E.Fox, która specjalizuje się właśnie 
w handlu internetowym materiałami instalacyjny-
mi i wyposażeniem grzejnym. © Ⓟ

Pszczelarski etos. Bartnicy nawet w czasach 
feudalnych pozostali ludźmi wolnymi, a w ich 
uczciwość ufano do tego stopnia, że zeznając przed 
sądem, nie musieli składać przysięgi. Szanujemy te 
wartości i chcemy je propagować – podkreśla Jerzy 
Rugała (na zdjęciu z żoną).

L I D E R  L U B E L S K I  —  A P I T E C  ( 1 0 3 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Filozof  
w pasiece
W Polsce według badań z 2021 r. 
 jest ok. 90 tys. pszczelarzy, 
którzy utrzymują w pasiekach 
około 2 mln rodzin pszczelich

A
pitec jest rodzinną firmą. Zajmuje się specja-
listycznym zaopatrzeniem pasiek, importem 
i eksportem sprzętu pszczelarskiego.

— Zapewniamy materiały i urządzenia do 
prowadzenia zrównoważonej gospodarki 
pasiecznej. Działalność firmy opiera się od 

początku na e-commerce — mówi jej założyciel 
Jerzy Rugała.

Z wykształcenia magister filozofii, ale ma też tytuł 
technika pszczelarza i prowadzi własną pasiekę. 
Zdobyta wiedza z zakresu pszczelarstwa pomaga 
mu w biznesie.

Impulsem do założenia firmy były poszukiwania 
specjalistycznego sprzętu do wyposażenia własnej 
pasieki. Nawiązane kontakty biznesowe pozwoli-
ły nie tylko na zaopatrzenie własne, ale także na 
zaproponowanie innym ciekawych produktów 
i rozwiązań.

— Jestem przekonany, że bez konkurencji nasza 
firma nie mogłaby działać sprawnie, dlatego sku-

piamy się bardziej na wypracowywaniu formuł ko-
egzystencji na wspólnym rynku. Współpracujemy 
nieraz z podmiotami, które konkurują z nami w róż-
nym zakresie i z reguły nie stanowi to przeszkody 
w naszych kontaktach biznesowych — podkreśla 
założyciel Apitec.

Budowanie bliskich i trwałych relacji z klientami 
jest dla firmy priorytetem. Apitec angażuje się w róż-
ne inicjatywy branżowe, np. największy w Europie 
konkurs miodów pitnych Mead Madness Cup.

— Wielu pszczelarzy to prawdziwi pasjonaci, po-
dzielamy te pasje i czujemy się częścią pszczelar-
skiej społeczności. Myślę, że nasze zaangażowanie 
przynosi dobre efekty, mamy wielu lojalnych klien-
tów i wciąż przyciągamy nowych — mówi właściciel.

Ze względu na zwiększającą się liczbę klientów 
zagranicznych firma uruchomiła angielskojęzyczną 
wersję strony. Chce też wzmocnić kanał sprzeda-
ży B2B m.in. przez specjalną platformę do zaku-
pów hurtowych.

Pasieki są w każdym zakątku naszego kraju, ale 
też na świecie, wszędzie tam gdzie mogą zakwitnąć 
rośliny. To rozległa nisza rynkowa o globalnym za-
sięgu, w którym działa dużo firm.

Sektor pszczelarski charakteryzuje się sezono-
wością. Ponad 3/4 rocznego przychodu firmy jest 
generowane w sezonie wiosenno-letnim.

— Jestem zaniepokojony ostatnim okresem 
niestabilności gospodarczej. Nasza firma zmaga 
się z efektami zakłóceń dostaw, wzrostu cen to-
warów oraz kosztów działalności itd. Wiele czyn-
ników wskazuje na dekoniunkturę. W tej sytuacji 
rośnie obawa o utrzymanie rentowności na zado-
walającym poziomie — dzieli się obawami Jerzy  
Rugała. © Ⓟ

L I D E R  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I  —  F O X  ( 1 2 1 .  M I E J S C E  W  K R A J U )

Dwa lata temu Radosław Lisowski uznał, że brakuje mu czasu dla siebie i rodziny. Zależało mu, aby 
zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Tak powstał pomysł na handel w sieci

F
irma FOX Radosław Lisowski Technika 
Grzewcza i Sanitarna powstała w Busku-
Zdroju w 2003 r. jako niewielki sklep hydrau-
liczny dla klientów detalicznych. W ostatnich 
latach dzięki doskonałemu zaopatrzeniu z po-
wodzeniem współpracuje z wieloma hydrau-

likami, firmami wykonawczymi oraz inwestorami. 
W ciągu kilku kolejnych lat wraz ze wzrostem po-
pytu na technikę grzewczą firma otworzyła oddział 
w pobliskim Pińczowie, a w kolejnych na mapie 
pokazało się stanowisko w Łagowie.

— W hurtowni FOX dbamy o jakość, dlatego na-
szym klientom proponujemy wyłącznie wyroby 
sprawdzonych producentów. Nasze wieloletnie 
doświadczenie w branży hydraulicznej pozwoliło 
nam wyselekcjonować spośród wielu marek tylko 
te, które gwarantują niezawodność i solidne wy-
konanie oraz serwis przyjazny klientowi. Wiemy, 
czego potrzebują klienci, a dzięki opiniom instala-
torów stale poszerzamy nasz asortyment — zapew-
niają właściciele firmy.

Dogodna lokalizacja w centrum Buska-Zdroju 
pozwala szybko dotrzeć do magazynu. Klienci na 
miejscu mogą liczyć, że kupią to, czego potrzebują, 
ale również na pomoc i doradztwo. Od początku 

Work-life balance dzięki sieci

W sklepie i w sieci. Fox ma certyfikat Rzetelnej Firmy 
i kilkakrotnie została laureatem organizowanego 
przez „Puls Biznesu” rankingu Gazele Biznesu. Tym 
razem została liderem e-handlu w województwie 
świętokrzyskim. 
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P
roblemy mogą być bodźcem do spróbowa-
nia czegoś nowego. Na przykład szalejąca 
inflacja. W związku z rosnącymi cenami 
i szukaniem oszczędności Kowalscy ogra-
niczają zakupy przez internet, nie licząc 
żywności, odzieży i leków — wynika 

z badań DHL Parcel Polska. Czy to nie dobry 
moment, by e-Gazele wreszcie wyszły ze swoją 
ofertą za granicę?

Obawy i wątpliwości
Polski handel online okopał się w kraju. Tylko 5 
proc. firm sprzedaje online na innych rynkach. 
Według Eurostatu pod tym względem znajdu-
jemy się na szarym unijnym końcu. Gorzej od 
nas w UE wypadają tylko Bułgaria i Rumunia. 
Na szczycie listy jest Austria (15 proc.), zaraz za 
nią Belgia, Holandia i Słowenia (po 12 proc.). 

— E-eksport umożliwia przedsiębiorcom 
poszerzanie rynków zbytu i docieranie do no-
wych klientów bez konieczności otwierania fi-
zycznych placówek za granicą. Podstawowym 
narzędziem ekspansji międzynarodowej jest 
w tym wypadku platforma e-commerce — mówi 
Justyna Skorupska, menedżerka w firmie e-po-

int i szefowa grupy merytorycznej B2B e-com-
merce w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

Co powstrzymuje nasze przedsiębiorstwa 
przed zagraniczną ekspansją? Odpowiedź przy-
nosi sondaż zrealizowany niedawno wśród me-
nedżerów e-commerce przez Strix, dostawcę 
systemów IT dla handlu online. 50 proc. sprze-
dawców, którzy ograniczają się do polskiego 
podwórka, tłumaczyło to zbyt małą biznesową 
wiedzą o obcych rynkach. Nawet firmy, które 
już spróbowały handlu cross-border, czują się 
w tej działalności niepewnie — 59 proc. przed-
stawicieli tej grupy mówiło o trudnościach 
z organizacją logistyki. Za hamulec rozwoju 
zagranicznej ekspansji uważają także między-
narodową niepewność rynkową (36 proc.) i za 
małe doświadczenie marketingowe za granicą 
(27 proc.). 

Borys Skraba, prezes Strix, nie ma wątpliwo-
ści, że transgraniczna sprzedaż online cieszyła-
by się w Polsce większą popularnością, gdyby 
przedsiębiorcy mieli dostęp do odpowiednich 
szkoleń. W raporcie podsumowującym badanie 
napisał: „Próżno szukać systemowego podej-
ścia do edukowania przyszłych marketerów, jak 
kompleksowo organizować procesy takiej sprze-
daży. Mając możliwość aktywnego działania na 
rynku holenderskim, widzę, jak bardzo domyśl-
nym rozwiązaniem w Europie Zachodniej jest 
konstruowanie procesów handlu międzynaro-
dowego, właściwie już na etapie projektowania 
e-sklepów”.

Krótsze łańcuchy dostaw
Nie brakuje przeszkód, a edukacja kuleje. 
Justyna Skorupska jednak twierdzi, że od eks-
portu online nie ma odwrotu.

— Dynamiczny rozwój na rynku B2B i utrzy-
manie wzrostu handlu elektronicznego to 
w dużej mierze efekt dwóch zjawisk wywoła-
nych przez pandemię COVID-19, a mianowicie 
zmian zachowań konsumentów i przyspieszenia 
digitalizacji — wskazuje przedstawicielka e-Izby.

To czynniki napędzające e-commerce jako 
taki. Natomiast kołem zamachowym dla elektro-
nicznego handlu transgranicznego oprócz infla-
cji jest deglobalizacja. Działanie na sąsiednich 
rynkach to szansa na zwiększenie sprzedaży na-
wet w obliczu kryzysu na lokalnym podwórku. 
Gdy udręczeni drożyzną Polacy muszą zaciskać 
pasa, warto szukać klientów za granicą.

A co do sprzedaży cross-bord ma degloba-
lizacja? W ostatnich dwóch dekadach Zachód 
uzależnił się od Chin. Pandemia pokazała, jak 
niebezpieczne jest przenoszenie produkcji stra-
tegicznych dóbr na drugi koniec świata. Gdy 
zaczęło brakować podstawowych materiałów 
i półproduktów, firmy musiały zweryfikować 
swój model zapatrywania oparty na jak najwyż-
szej efektywności. Wojna w Ukrainie jeszcze 
bardziej uwidoczniła prawdę, że nie cena jest 
najważniejsza, ale realna dostępność towarów. 

Ameryka przywraca produkcję w swoim 
przemyśle solarnym, półprzewodnikowym 
i biotechnologicznym. Do skracania łańcuchów 
dostaw dąży też Unia, mając dość bycia zależ-
nym od chińskich komponentów i wyrobów 
gotowych oraz rosyjskich surowców. W rezul-
tacie powstaje dobry klimat dla transgranicznej 
wymiany gospodarczej i handlowej, również 
w wersji B2B online. 

Przesyłki bez dopłat?
Ekspansję zagraniczną najtrudniej rozpocząć 
małym i średnim firmom, ale jest nadzieja, że 
wkrótce obniży się dla nich bariera wejścia na 
inne rynki. Światowy Związek Pocztowy, wyspe-
cjalizowana agencja ONZ, w imieniu kupujących 
za granicą walczy o międzynarodowe przesyłki 
bez dopłat.  

— To ogromna szansa nie tylko dla polskich 
sklepów internetowych, lecz także w dużej mie-
rze dla producentów. Oferta krajowych han-
dlowców stanie się bardziej dostępna dla klien-
tów z Europy. Z drugiej strony więcej Polaków 
będzie mogło dokonywać zakupów w zagranicz-
nych e-sklepach i na platformach marketplace. 
Obecnie jest to nieco ponad 30 proc. internau-
tów — mówi Tomasz Cincio, prezes firmy Droplo 
(prowadzi międzynarodową platformę B2B dla 
sprzedawców online, hurtowni i producentów). 

Jeśli nasz e-commerce sam się nie uwolni 
spod tyranii status quo, być może zostanie do 
tego zmuszony. Weźmy pod uwagę nasycenie 
polskiego rynku. Silna konkurencja wewnętrzna 
i wspomniana inflacja mogą sprawić, że dzia-
łalność na krajowym poletku będzie nieopła-
calna. Każda zmiana wbrew sobie jest trudna, 
ale nieznane i nowe często okazuje się lepsze 
od starego. Niewykluczone, że przedsiębiorcy 
online w ciągle jeszcze dużo bogatszej Europie 
Zachodniej trafią na chłonną niszę, w której ich 
produkty będą cieszyły się dużą popularnością

Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, 
Czechy i Słowacja — to najważniejsze kierunki 
dla polskiego e-commerce. Jeśli chodzi o dalsze 
zakątki globu, koncentruje się głównie na USA 
i Chinach. Czas powalczyć o nowe rynki. © Ⓟ
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Zagranica odstrasza i kusi
Czy warto prowadzić międzynarodowy handel online? 
Z jakimi wiąże się to zagrożeniami i możliwościami? 

 E-eksport umożliwia 
przedsiębiorcom 

poszerzanie rynków zbytu
i docieranie do nowych klientów
bez konieczności otwierania 
fizycznych placówek  
za granicą. Narzędziem 
ekspansji międzynarodowej 
jest w tym wypadku platforma 
e-commerce.
 Justyna Skorupska

Źródło: Strix, raport „E-commerce za granicą, czyli szanse polskiego cross-border”. 2022

Bariery wejścia
   Które czynniki hamują przed uruchamianiem
kolejnych rynków? Odpowiedzi w proc.

nic nas nie hamuje

mamy typowo polski asortyment

brak odpowiedniej technologii

brak zaplecza finansowego

trudności kadrowe

niepewność rynkowa

strategia nie przewiduje cross-border 

małe doświadczenie

brak wiedzy o rynku

organizacja logistyki

brak wiedzy biznesowej 50

38

38

33

24

24

14

9

5

5

5
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N
ie ma co łowić na znanych akwenach, gdy 
w obcych jest więcej ryb — tę zasadę mo- 
żna śmiało odnieść do działalności e-
-commerce. Europa otwiera możliwości, 
o których na polskim podwórku można 
tylko pomarzyć. Zanim jednak ruszymy 

na podbój zagranicznych rynków, warto poznać 
ich specyfikę.     

Wielka Brytania
Brytyjski rynek e-commerce jest najwięk-
szy w Europie i trzeci na świecie. Populacja 
Zjednoczonego Królestwa przekroczyła 67 mln, 
wśród których prawie wszyscy korzystają z in-
ternetu (99 proc.) i robią zakupy na odległość 
(93 proc.). W rankingu sprzedażowych hitów 
góruje kategoria fashion. W 2019 r. na sprawun-
ki w sieci wyspiarze wydali 200 mld EUR, czyli 
prawie dwa razy więcej niż Francuzi, którzy na 
Starym Kontynencie zajęli wówczas drugie miej-
sce — wynika z „European Ecommerce Report” 
za rok 2019. 

W związku z brexitem zmieniły się nieco prze-
pisy dotyczące eksportu, co jednak nie zniechę-
ciło polskich e-sklepów, które coraz częściej wią-
żą swoją przyszłość z Wielką Brytanią. Prognozy 
świadczą o tym, że stawiają na właściwego konia 
– do 2024 r. tamtejszy e-commerce przejmie jed-
ną czwartą sprzedaży detalicznej.

Niemcy 
Liczące 83 mln mieszkańców Niemcy to oprócz 
Wielkiej Brytanii ulubiony kierunek zagranicz-
nej ekspansji polskich sklepów internetowych. 
Nic dziwnego, skoro 94 proc. osób w tym kraju 
korzysta z internetu, a ponad 80 proc. z nich 
przynajmniej raz w roku robi zakupy online. Na 
koniec 2020 r. wartość tamtejszego rynku e-com-
merce przekroczyła 83 mld EUR.

Według portalu Statista nasi sąsiedzi zza Odry 
do e-koszyków wrzucają najczęściej odzież. Na 
drugim miejscu znalazły się artykuły elektronicz-
ne, na trzecim komputery, urządzenia mobilne 
i software.

Niemieccy konsumenci lubią porównywać 
ceny w różnych miejscach. Największym zaufa-
niem darzą krajowe marki i firmy, dlatego pol-
scy e-sprzedawcy powinni się zastanowić nad 
założeniem niemieckiego podmiotu prawnego 
— najchętniej odwiedzane są domeny stron e-
-commerce z końcówką .de.

Francja 
Francuski e-commerce to szósty największy 
rynek na świecie i trzeci w Europie (z drugiej 
pozycji strącili go Niemcy). W 2019 r. jego ob-
roty szacowano na 103 mld, rok później na 115 

mld EUR. Za tak dobre wyniki odpowiada m.in. 
duża liczba ludności — we Francji mieszka 67,5 
mln osób, z czego 70 proc. to klienci cyfrowi. 40 
proc. wszystkich tamtejszych e-konsumentów 
robi zakupy przez urządzenia mobilne. 36 proc. 
odwiedza sklepy zagraniczne. 

Przez lata najpopularniejszym segmentem 
francuskiego e-commerce były podróże. Zmieniła 
to pandemia. Mimo ożywienia w ostatnich kwar-
tałach turystyka jeszcze nie wróciła do poziomu 
z 2019 r. Za około jedną trzecią obrotów odpo-
wiadają sklepy odzieżowe (w Polsce 50 proc.). 
W 2021 r. wzrost sprzedaży odnotował sektor 
mody, mebli i dóbr szybkozbywalnych. Spadki 
dotyczyły natomiast elektroniki i urody. 

Czechy
Według danych Ecommerce News spośród 10 
mln Czechów niemal 6 mln robi zakupy online. 
W 2020 r. z e-commerce korzystało 54 proc. po-
pulacji, a do 2025 r. wskaźnik ten osiągnie 65 
proc. Nasi południowi sąsiedzi przez internet 
zaopatrują się głównie w ubrania, elektronikę, 
zabawki oraz dobra z kategorii hobby i majster-
kowanie. Korzystający z e-commerce na pierw-
szym miejscu stawiają wygodę i możliwość po-
równania towarów. Te czynniki znaczą dla nich 
więcej niż cena. Czesi nie lubią się targować, 
bo wychodzą z założenia, że jeśli sklep wycenił 
produkt lub usługę na daną kwotę, to trzeba ją 
zapłacić — to kwestia szacunku dla sprzedawcy.

Holandia
To mały (17 mln osób), ale zamożny kraj, który 
polskie produkty i marki ocenia dobrze. Wynika 
to z pozytywnych wieloletnich doświadczeń 
w wymianie handlowej między naszymi pań-
stwami oraz dużej liczby Polaków mieszkających 
w Holandii (około 250 tys. osób). Holendrzy mają 
opinię wymagających konsumentów, jednak 
chętnie i bez oporów kupują u zagranicznych 
sprzedawców. 

Konsumenci z Niderlandów najczęściej płacą 
za pośrednictwem lokalnej bramki płatniczej 
iDeal. Już na etapie składania zamówień ocze-
kują informacji o czasie przygotowania towaru. 
Standardem są dostawy na następny dzień, opcja 
doręczenia przesyłki wieczorem lub odbiór oso-
bisty.

Hiszpania
W 47-milionowej Hiszpanii z e-commerce korzy-
sta 67 proc. mieszkańców, wydając średnio 121 
EUR miesięcznie — podaje Statista. JP Morgan 
wyliczył, że statystyczny konsument na zaku-
py online przeznacza tam 1,3 tys. EUR rocznie, 
przy średniej europejskiej 2,2 tys. EUR. W 2018 r. 

sprzedaż internetowa w Hiszpanii osiągnęła 16,7 
mld EUR i przewidywano wtedy, że do roku 2022 
wzrośnie do 24 mld EUR. 95 proc. kupujących 
online interesuje się głównie modą. 

Hiszpański handel elektroniczny dopiero od 
niedawna nadrabia zaległości wobec liderów 
w UE, a impulsem rozwojowym był pierwszy 
lockdown. Według badań IAB Spain przed pan-
demią regularne zakupy w internecie robiło 44 
proc. Hiszpanów w wieku 16–55 lat, a do ich  
e-koszyków najczęściej trafiały produkty z kate-
gorii moda i elektronika. 

Piętą achillesową e-commerce w Hiszpanii 
jest słabo rozwinięta logistyka. Trudno określić 
ten rynek jako dojrzały, tym bardziej zasługuje 
na zainteresowanie międzynarodowych sprze-
dawców. 

Szwecja
Skandynawskim liderem e-commerce jest 
Szwecja, której mieszkańcy na zakupy online 
wydają prawie 9 mld EUR rocznie — wynika z ra-
portu „Scandinavian E-Commerce Trends 2022”. 
Całkiem niezła kwota jak na kraj, który liczy 10 
mln osób. Popularność handlu elektronicznego 
u naszych zamorskich sąsiadów bierze się za-
równo z ich zamożności, jak i „usieciowienia” 
naszych zamorskich sąsiadów. Szwecja ma ósmy 
najwyższy dochód na mieszkańca na świecie, 
a ponad 90 proc. populacji korzysta z internetu 
(stamtąd wywodzi się m.in. Spotify). Dodatkowo 
sprzedaży online sprzyja długa tradycja zamó-
wień pocztowych. Rozległość kraju i duża liczba 
wiejskich społeczności wpłynęły na rozwój sprze-
daży wysyłkowej, która z łatwością przerodziła się  
w e-commerce. © Ⓟ
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Na kłopoty…  
europejski konsument
Jeśli w Polsce jest dla ciebie za ciasno, pomyśl o zagranicznej ekspansji.  
Na których europejskich rynkach powinieneś spróbować swoich sił?

 2,2 tys. EUR 
Taką kwotę, według szacunków JP Morgan, 
przeznacza na zalupy w internecie statystyczny 
mieszkaniec Europy.

93 proc.
Taki odsetek mieszkańców Wielkiej Brytanii robi 
zakupy przez internet. W 2019 r. wydali na nie 
równowartość ponad 200 mld EUR.

83 mld EUR 
Taką kwotę, przeznaczają na zakupy w sieci 
najbliżsi sąsiedzi Polski – Niemcy.

e–commerce w Europie
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P
oleciała na wyspę Reunion na Oceanie 
Indyjskim. Ponieważ jest to francuskie 
terytorium zamorskie, wystarczył dowód 
osobisty. Następnym przystankiem turystki 
był jednak Madagaskar, gdzie od Polaków 
wymagany jest już paszport, który kobieta 

zostawiła w kraju. Jej rodzina zdecydowała się 
na specjalną usługę — miejsce w komercyjnym 
samolocie pasażerskim jako fracht. Tak doku-
ment został doręczony do rąk własnych Polki, 
co umożliwiło jej dalszą podróż. Operacja trwała 
24 godziny od momentu przekazania paszportu.

Nie wszystkie zlecenia kurierskie realizowane 
są tak błyskawicznie, ale logistyka oferuje coraz 
szybsze, pewniejsze i bardziej spersonalizowane 
usługi. Kluczem do sukcesu są wdrożenia cyfro-
we. Bez nich sprostanie najważniejszym wyzwa-
niom logistycznym — takim jak usługa same day, 
zaopatrzenie produkcji metodą just-in-time czy 
darmowe zwroty produktów — graniczy z nie-
możliwością. Przyjrzyjmy się technologiom, któ-

re zrewolucjonizują branżę TSL w najbliższych 
kwartałach i latach.

Innowacyjność w usłudze
Przyszłość jest nierówno rozłożona. Widać to wy-
raźnie, gdy porównuje się wielkie centra logistycz-
ne z małymi magazynami, prowadzonymi przez 
niektóre firmy na swój użytek. Obiekty te tkwią na 
ogół w przestarzałym zarządzaniu analogowym. 
To nie tylko polski problem. Według między-
narodowego badania przeprowadzonego przez 
McKinsey, podczas gdy przedsiębiorstwa chętnie 
sięgają po nowoczesne rozwiązania IT w strategii 
marketingowej (49 proc.) oraz w dziedzinie pro-
duktów i usług (21 proc.), łańcuch dostaw traktują 
po macoszemu. Tylko 2 proc. biznesów podejmu-
je kroki w kierunku digitalizacji wewnętrznych 
działań magazynowych. 

Z drugiej strony firmy – w tym sprzedawcy on-
line — coraz częściej zlecają swoje procesy TSL na 
zewnątrz i tym do pewnego stopnia można uspra-

wiedliwiać ich zapóźnienie cyfrowe. Po co unowo-
cześniać własny magazyn, skoro miejsce w swych 
przestronnych halach oferuje nam zaawansowany 
technologicznie partner logistyczny? Outsourcing 
w tej dziedzinie wcale nie musi być drogi, a klient 
może się skupić na tym, co stanowi istotę jego 
biznesu — produkcji, sprzedaży, usługach.

Robot w magazynie
Współczesne centra logistyczne wyglądają jak wy-
jęte z filmów science fiction – im większy obiekt, 
tym więcej urządzeń i maszyn, które poprawiają 
bezpieczeństwo pracy i ograniczają liczbę błę-
dów trudnych do uniknięcia przy ręcznej obsłu-
dze ładunków. Automatyzacja dotyczy niemal 
każdego procesu magazynowego, na czele z tzw. 
transportem bliskim (roboty mobilne i przeno-
śniki pojemnikowe), konsolidacją towarów (owi-
jarki) oraz załadunkiem i rozładunkiem regałów 
(autonomiczne wózki transportowe i układnice 
paletowe). 

L O G I S T Y K A

Branża transportowa coraz lepiej rozumie potrzeby e-commerce

Im wyższy poziom zautomatyzowania magazynów i floty, tym tańsza i szybsza obsługa przesyłek
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Z powodu częstych reklamacji klientów oraz 
potrzeby kontroli bezpieczeństwa i jakości pra-
cy w danym momencie inwestuje się w telewizję 
przemysłową — z pomocą kamer łatwiej diagno-
zować i typować czynniki odpowiedzialne za 
zmniejszenie wydajności magazynu, ubytek to-
warów i błędy podczas kompletowania zamówień. 
Aby unikać pomyłek przy identyfikacji produk-
tów, wdraża się czytniki RFID, które uzupełnia-
ją technologię kodów kreskowych w miejscach 
trudno dostępnych.

Osobną grupę narzędzi stanowią systemy 
WMS (warehouse management system), które 
śledzą stany magazynowe, dając pełny obraz 
hali z podziałem na strefy, rzędy, kolumny, po-
ziomy i miejsca magazynowe. Dostarczają tak-
że informacji o wykorzystaniu personelu, a tym 
samym pomagają koordynować pracę magazy-
nierów, order pickerów (grupują produkty we-
dług zamówień) i kierowców, a szerzej przewoź- 
ników.

Algorytm w szoferce
Tak doszliśmy do transportu. Od 27 do 37 proc. 
wszystkich kosztów działalności tego sektora 
stanowi paliwo — podaje Komisja Europejska. 
I to jest jedna z największych bolączek branży, od 
której zależy m.in. sukces biznesów e-commerce. 
Również tym razem skuteczne rozwiązania pod-
suwa technologia. Weźmy prosty przykład: tele-
matyka pozwala na zdalną kontrolę parametrów 
eksploatacyjnych pojazdów i optymalizację zadań 
kierowców. Dzięki tej innowacji można monito-
rować flotę, położenie samochodów i sprawdzać, 
czy poruszają się zgodnie z planem i Kodeksem 
ruchu drogowego. Nie dość tego — na podstawie 
informacji o stanie taboru firma podejmuje de-
cyzje dotyczące serwisów, przeglądów i napraw. 
Wszystko to przekłada się na zmniejszenie liczby 
wypadków i kolizji, ale również na oszczędności 
— te zaś dotyczą nie tylko paliwa, ale również skła-
dek ubezpieczeniowych, napraw, wymiany czę-
ści i opon. Nic dziwnego, że telematykę w mniej 

lub bardziej zaawansowanej formie stosuje już 80 
proc. przewoźników (szacunki Grupy Inelo).

Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze 
e-sklepu są niskie ceny i krótki czas dostawy. To 
oznacza, że współpracujący z nimi operatorzy lo-
gistyczni i transportowi również muszą być szybcy 
i tani. Nie osiągną tego bez nowych technologii. 
Sektor TSL od dawna należy do liderów transfor-
macji cyfrowej, ale prawdziwy wysyp wdrożeń 
w tej branży dopiero przed nami. © Ⓟ

Branża transportowa coraz lepiej rozumie potrzeby e-commerce

Przyszłość jest dzisiaj. Współczesne centra logistyczne coraz bardziej się cyfryzują – im większy obiekt, tym więcej urządzeń i maszyn,  
które poprawiają bezpieczeństwo pracy i ograniczają liczbę błędów trudnych do uniknięcia przy ręcznej obsłudze ładunków.

75,5 mld USD
Tyle wyniosą światowe wydatki na transformację 
cyfrową w logistyce do 2026 r. Dwa lata 
temu osiągnęły 45,6 mld USD, co oznacza 
średni roczny wzrost o 8,8 proc. – wynika 
z najnowszego raportu firmy ReportLinker. 
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T E C H N O L O G I A

Z pomocą inteligentnych technologii zapewnisz klientowi niepowtarzalne doświadczenie zakupowe

W
yobraźmy sobie detalistę, który kupuje 
surowce i z pomocą technologii druku 
3D sam wytwarza produkty, a następ-
nie umieszcza je w swoich e-sklepach. 
Oznaczałoby to koniec fabryk, sieci dystry-
bucyjnych i magazynów. Uwolniony od po-

średników handlowiec osiągałby dużo większe zyski 
niż obecnie. Takie rozwiązania to pieśń przyszłości. 
A jakie innowacje już dzisiaj są w zasięgu e-Gazel?

Personalizacja
Nowoczesne sklepy internetowe wdrażają persona-
lizację, bo tego chcą konsumenci. 44 proc. klientów 
woli sprzedawców, którzy na podstawie ich preferen-
cji i zachowań z poprzednich zakupów tworzą dla 
nich bardziej zindywidualizowane doświadczenia. 
40 proc. lubi, gdy handlowcy podpowiadają im, co 
mogą kupić — wynika z raportu „Retail Report 2022” 
firmy Adyen.

Chęć otrzymywania rekomendacji wynika z wy-
gody. Na stronie każdej sieci detalicznej są setki, jeśli 
nie tysiące artykułów spożywczych, drogeryjnych, 
papierniczych i z wielu innych kategorii. Internetowy 
salon z odzieżą prezentuje dziesiątki kolekcji ubrań. 
W e-sklepie z akcesoriami domowymi można zna-
leźć tyle rodzajów mebli, oświetlenia, dekoracji, że 
nie sposób policzyć. W obliczu takiego bogactwa 
ofert przygotowane przez sztuczną inteligencję po-
lecenia i sugestie stają się wybawieniem — ułatwiają 
wybór produktów, przyspieszają zakupy, wcześniej 
czy później wyeliminują spam, czyli informacje han-
dlowe przeznaczone dla wszystkich i dla nikogo.

— Ręka w górę, kto nie ma dość masowych ofert, 
niepasujących do jego sytuacji finansowej, rodzin-
nej, wieku, zainteresowań i potrzeb. Trudno się dzi-
wić złości klienta, gdy tygodniowo dostaje 20 e-maili 
z promocją kredytu studenckiego, chociaż studia 
skończył 15 lat temu. Ale być może ucieszy go zniżka 
w komisie samochodowym, bo w związku z powięk-
szeniem rodziny potrzebuje większego auta — mówi 
Michał Gembal, dyrektor marketingu w firmie Arcus.

Spersonalizowany e-commerce to nie tylko traf-
ne komunikaty marketingowe — handel w sieci 
zaczynają podbijać tzw. dedykowane modyfikacje 
interfejsów, dzięki którym użytkownik widzi tylko 
ulubione filtry — miejsca na stronie, które interesują 
go najbardziej. Amazonowi nowinka ta przyniosła 
35-proc. wzrost konwersji w e-sklepie.

Konfiguratory produktów
A gdyby pójść krok dalej i zacząć oferować sper-
sonalizowane wyroby fabryczne? Konfiguratory 
produktów, które zamieniają klienta w projektanta 
i stylistę, są z nami od kilku ładnych lat. Używają ich 
m.in. renomowani producenci obuwia sportowego. 
Nie poprzestają na zamieszczeniu w swoich witry-
nach zdjęć i opisów poszczególnych modeli butów 

oraz przycisku „Dodaj do koszyka”. Nie, dokładają 
oni funkcjonalność, która pozwala nabywcy dobrać 
materiały, z których wypatrzone przez niego sne-
akersy lub trampki będą wykonane i kolory każdego 
elementu cholewki. 

Z konfiguratorów coraz częściej korzystają rów-
nież dealerzy samochodowi — zapewniają one użyt-
kownikom wybór wersji pojazdu, typu układu napę-
dowego, rodzaju tapicerki, pozwalają zwizualizować 
kolor lakieru i felgi oraz wnętrze. Przyszły właściciel 
auta może poszczególnym elementom auta nadać 
własny sznyt. 

— Meble i wyposażenie wnętrz, biżuteria, zegar- 
ki, domy modułowe, bramy, okna i drzwi — coraz  
trudniej znaleźć kategorię produktów, w któ- 
rych nie znajduje zastosowania konfiguracja.  
Na razie używają ich potentaci rynku e-commerce. 
Z czasem narzędzia te upowszechnią się również 
wśród średnich i małych sprzedawców — przewiduje 
Adam Bodziak, ekspert ds. marketingu i PR, entuzja-
sta nowych technologii w e-handlu.

Wirtualne przymierzalnie
Niektóre usprawnienia są uniwersalne, inne – prze-
znaczone dla określonych branż, jak wirtualne przy-
mierzalnie, które rewolucjonizują modowy e-com-
merce. Załóżmy, że klient chce się ubrać w salonie 
online. Aby każdy element garderoby leżał na nim 
jak ulał, nabywca tworzy swojego awatara. Na ekra-
nie pojawia się manekin, którego modyfikuje, poda-
jąc podstawowe wymiary swojego ciała. Na powsta-
ły model nakłada dowolne ubrania. Natychmiast 
uzyskuje podgląd, jak dany produkt układa się na 
sylwetce i jak wygląda w środowisku trójwymiaro-

wym, czyli z każdej strony i w dowolnym zbliżeniu. 
Dobiera stylizacje pod kątem materiałów, kolorysty-
ki, bieżącej mody czy swego typu urody. Przy czym 
zdany nie jest tylko na swój gust — w komponowaniu 
zestawów pomaga mu wirtualny asystent.

— Dziś jeszcze trzeba wprowadzić do programu 
komputerowego takie parametry jak wzrost, obwód 
bioder czy klatki piersiowej. Wkrótce i to będzie 
zbędne. Konwergencja technologii 3D, wykrywania 
głębi i obrazowania w podczerwieni umożliwi ska-
nowanie ciała. Właściwie to już się dzieje. W swoich 
wybranych salonach stacjonarnych koncerny Levi’s 
i Bloomingdales wprowadziły już to udogodnienie. 
Niebawem pojawi się one również w placówkach 
internetowych — nie ma wątpliwości Adam Bodziak. 

Czy bez takich nowinek e-sklepy się nie obejdą? 
Raczej nie. Gdy konsumenci mogą zobaczyć, jak leżą 
na nich wybrane ubrania, ryzyko ich zwrotu zmniej-
sza się o niemal 30 proc. — wynika z badań amerykań-
skiej firmy technologicznej Threekit. Personalizacja, 
którą umożliwiają wirtualne przymierzalnie i kon-
figuratory produktów, stała się Świętym Graalem 
rynku retailowego. Według szacunków Salesforce 
66 proc. klientów chce, by detaliści rozumieli ich 
wyjątkowe potrzeby i oczekiwania. Tymczasem tylko 
32 proc. dyrektorów ds. sprzedaży detalicznej twier-
dzi, że ich organizacje umieją przekształcać dane 
w szyte na miarę cenniki, oferty i produkty w czasie 
rzeczywistym w różnych kanałach i punktach kon-
taktu. Przyszłość należy do tych przedsiębiorców, 
którzy wiedzą, jak nie zrazić kupujących. Jest o to 
coraz łatwiej — już po trzech złych doświadczeniach 
80 proc. konsumentów rezygnuje z usługi danego 
sprzedawcy. © Ⓟ

Nieustający postęp. Supernowoczesne centra dystrybucyjne, pozwalające kompletować przesyłki zgodnie
z zamówieniem klienta, to już dzisiaj niemal norma. Teraz w e-handlu nadszedł czas bardziej zaawansowanych 
rozwiązań pozwalających na dalszą personalizację e-commerce, jak np. konfiguratory odzieży.








