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Izba Gospodarki Elektronicznej jest podmiotem reprezentującym branżę e-commerce. 

Naszym celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną, 

poprzez identyfikację potrzeb, edukację i wymianę know-how, ale również przez skuteczne 

reprezentowanie wspólnych interesów branży przed administracją rządową. Powstanie e-

Izby podyktowane było faktem, że wykorzystanie innowacji technologicznych, 

informatycznych i komunikacyjnych (ICT), w szczególności Internetu, najskuteczniej 

przyczyni się do dynamicznego rozwoju różnych gałęzi polskiej gospodarki. 

 

Członkowie e-Izby Izby Gospodarki Elektronicznej reprezentują e-handel w Polsce.  

 

„e-Commerce Polska – KATALOG firm i usług” powstał z myślą o rozwoju biznesu firm 

członkowskich już funkcjonujących w strukturze e-Izby. Zaprezentowano w nim listę firm 

działających w branży gospodarki elektronicznej oraz ich oferty z podziałem na sektory 

działania : 

 

1. Sprzedawcy detaliczni (B2C)        s.   3 - 29  

2. Platformy e-commerce (B2C, C2C, B2B, …)    s. 30 - 56 

3. Płatności on-line          s. 57 - 67 

4. Treści cyfrowe           s. 68 - 69 

5. Usługi IT dla e-commerce         s. 70 - 93 

6. Usługi społeczeństwa informacyjnego     s. 94 - 128 

 

W każdym sektorze podmioty prezentowane są w kolejności alfabetycznej. Oferta 

katalogowa będzie na bieżąco poszerzana o nowych członków przystępujących do e-Izby. 

 

 

KATALOG FIRM I USŁUG 

 e-Commerce Polska 
 

Wstęp 
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Szanowni Państwo, 

 

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje polską branżę handlu elektronicznego. 

Działamy na polskim rynku już czwarty rok, zrzeszając blisko 180 podmiotów.  

 

Wśród Członków i Partnerów e-Izby są firmy specjalizujące się w różnych gałęziach szeroko 

pojmowanej branży e-commerce: sprzedawcy detaliczni, platformy e-commerce, dostawcy 

płatności on-line, treści cyfrowych, usług IT dla e-commerce, usług społeczeństwa 

informacyjnego oraz usług logistyki i dystrybucji. 

 

Naszą misją jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-

how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w 

dialogu zarówno z instytucjami polskiej administracji rządowej, jak i Unii Europejskiej.  

 

Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie aktywności takich jak regulacje prawne, 

badania trendów, wypracowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne w 

kontekście rzeczywistych wyzwań branży, możemy wspólnymi siłami rozwiązywać 

najważniejsze problemy.  

 

W 2016 roku zaplanowaliśmy wspólnie z firmami członkowskimi realizację projektów w 

zakresie: edukacji branży i konsumentów, badań i tworzenia raportów branżowych, promocji 

i networkingu, standaryzacji, legislacji krajowej oraz zagranicznej. 

 

W związku z powyższym, zapraszamy do przystąpienia do Izby Gospodarki 

Elektronicznej i wypełnienia wniosków członkowskich. 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Izby Gospodarki Elektronicznej  

Łukasz Kiczma 

Patrycja Sass-Staniszewska  

Grzegorz Wójcik 
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1. Sprzedawcy detaliczni (B2C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Commerce Polska – KATALOG firm i usług 
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FIRMA: ADELAIDA Grygieńć spółka jawna 

ADELAIDA Grygieńć spółka jawna  

ul. Waryńskiego 26 16-400 Suwałki 

www.SuperKoszyk.pl  

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Mirosław Chudecki 

tel. Infolinia bezpłatna: 800 700 755  

tel. 87 563 00 07 fax 87 563 00 07 

e-mail: mchudecki@superkoszyk.pl 

 

OFERTA: SuperKoszyk.pl drogeria internetowa 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa środków czystości, artykułów higieny i kosmetyków. 

 

SuperKoszyk.pl to największa polska drogeria internetowa, w ofercie której znajduje się 

ponad 7000 towarów z zakresu:  

• Kosmetyków dla kobiet i mężczyzn,  

• Kosmetyków pielęgnacyjnych dla dzieci i niemowląt,  

• Chemii gospodarczej obejmującej wszystko co potrzebne do prania i sprzątania,  

• Materiałów higienicznych,  

• Towarów sezonowych takich jak środki do opalania i ochrony przed słońcem, akcesoria do 

grillowania, środki przeciw komarom i innym szkodnikom uprzykrzającym wypoczynek. 

 

Szeroki asortyment oraz znakomita jakość obsługi potwierdzona tysiącami komentarzy wraz 

z tanią wysyłką sprawiają, że sklep ten warty jest bliższego poznania. 

 

Duża część klientów to osoby i firmy systematycznie ponawiające swoje zakupy w 

SuperKoszyk.pl. Wskazuje to na wysoki poziom satysfakcji kupujących. Gwarantowana 

jakość obsługi obejmująca zarówno wsparcie w trakcie składania zamówienia, bardzo 

solidne zapakowanie towaru, jak i pomoc w kontakcie z firmami kurierskimi dostarczającym 

paczki sprawia, że zakupy są uważane za bardzo bezpieczne i pewne. 

 

Specjalna oferta dla sklepów sprawia, że SuperKoszyk odpowiada skutecznie na potrzeby 

właścicieli sklepów tradycyjnych. Wiele przedsiębiorstw zarówno państwowych, jak i 

prywatnych, szkół i instytucji samorządowych właśnie tu realizuje cyklicznie zakupy środków 

czystości. 

Sklep internetowy www.SuperKoszyk.pl zaprasza! 
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FIRMA: AGITO Sp. z o.o. 

Agito Sp. z o.o.  

ul. Inflancka 4a 

00-189, Warszawa 

www.Agito.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dział Sprzedaży: tel. 61 627 10 23, mail: sekretariat@agito.pl 

 

OFERTA: AGITO S.A. 

Agito to wielobranżowy sklep internetowy i nowoczesna platforma sprzedażowa. Firma 

powstała w 2002 r. jako jeden z pierwszych biznesów online w Polsce. W ciągu 13 lat firma 

zdobyła silną pozycję na rynku e-commerce, obecnie oferując klientom 210 tys. produktów w 

44 kategoriach. Jest także laureatem wielu branżowych nagród i wyróżnień.  

 

Agito dostarcza swoim Klientom szeroką gamę markowych produktów najwyższej jakości, 

m.in. sprzęt AGD i RTV, artykuły komputerowe i fotograficzne, wyposażenie domu i ogrodu, 

produkty dla dzieci, kosmetyki, produkty z działu sport i turystyka, artykuły dla zwierząt i 

artykuły spożywcze.  

 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, rozbudowanej logistyce oraz 

bezpośredniej współpracy z autoryzowanymi producentami i dystrybutorami, Agito.pl cieszy 

się wysokim zaufaniem i dobrą opinią wśród Klientów.  

 

Firma dba o wysokie standardy usług, zapewniając kompleksową opiekę gwarancyjną i 

pogwarancyjną oraz łatwy dostęp do wsparcia technicznego. 

 

Platforma zakupowa Agito Marketplace umożliwia partnerom handlowym oferowanie  

swojego asortymentu w sklepie www.agito.pl. Dzięki temu rozwiązaniu, Klienci sklepu mają 

dostęp do jeszcze szerszej oferty produktów. Produkty oferowane w ramach Marketplace 

pochodzą z asortymentu partnera, jednak Klienci dokonują zakupu w Agito.pl, które stale 

monitoruje i ocenia oferty, by spełniały wysokie standardy jakości, do jakiej przyzwyczajeni 

są Klienci sklepu www.agito.pl. Agito czuwa również nad bezpieczeństwem danych i 

transakcji. 

 

Od czerwca 2012 roku Agito jest częścią globalnej grupy Naspers. 
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FIRMA: AMICO.com.pl 

AMICO.com.pl Kaszuba Krzysztof  

Skr. poczt. 472 00-950 Warszawa 1 

www.amico.com.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Łukasz Kiczma  

tel. +48 22 628 29 45 tel. +48 604 126 426 

e-mail: info@amico.com.pl 

 

OFERTA: AMICO.com.pl 

Platforma internetowa (B2B, B2C), która od 13 lat oferuje produkty z kategorii: artykuły 

biurowe, elektronika i komputery, AGD i fotografia, dom i ogród, oraz wiele innych. 

 

Dodatkowo podmiotom gospodarczym chętnie doradzimy jak przeprowadzić audyt w firmie 

w zakresie kosztów druku. W swojej ofercie indywidualnej posiadamy systemy 

umożliwiające kontrolę i obniżenie kosztów drukowania. Ponadto dla firm, korporacji i 

urzędów posiadamy rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów obsługi przychodzącej i 

wychodzącej korespondencji tradycyjnej (papierowej). 

 

Serwis wyróżnia:  

• Wieloletnie doświadczenie  

• Szeroka oferta – ponad 25 tys. produktów  

• Wysoka jakość obsługi klienta 

 

Dodatkowe korzyści dla partnerów:  

• Stałe rabaty  

• Dostawa już od 4 godzin (wybrane miasta)  

• Elastyczne warunki współpracy 

 

Naszą myślą przewodnią jest: “Chętnie doradzimy – szybko dostarczymy”. 
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FIRMA: bdsklep.pl  

bdsklep.pl Sp. z o.o.  

ul. Złota 59 00-120 Warszawa 

www.bdsklep.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. +48 22 25 70 177 fax +48 85 688 69 34 

e-mail: sklep@bdsklep.pl 

 

OFERTA: bdsklep.pl 

bdsklep.pl – to nowoczesny supermarket internetowy obecny na rynku już od 7 lat. W swojej 

ofercie posiada ponad 10 tys. artykułów codziennej potrzeby. Na szczególną uwagę 

zasługuje oryginalna chemia z importu oraz unikatowe na Polskim rynku marki Triumf, Dalli 

oraz Renova. Cały asortyment to zarówno znane i rozpoznawalne marki, jak również 

produkty unikatowe i trudno dostępne. 

 

Jakość usług bdsklep.pl potwierdzają liczne uzyskane certyfikaty, m.in.: Rzetelna Firma i 

Trusted Shops oraz ponad 70 tys. pozytywnych opinii wśród klientów. 

 

„Wszyscy w bdsklep.pl wierzymy, że każdy może odzyskać czas na rzeczy ważne. 

Umożliwiamy to naszym klientom, ułatwiając im ich codzienne zakupy. 

 

Wierzymy w to, tworząc nowoczesny i przyjazny sklep internetowy – Twojego osobistego 

doradcę.” Z myślą o partnerach B2B, bdsklep.pl udostępnia możliwość tworzenia własnych 

sklepów dedykowanych, w konwencji Shop In Shop. 
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FIRMA: Conrad Electronic Sp. z o.o. (conrad.pl) 

Conrad Electronic Polska  

ul. Kniaźnina 12 31-637 Kraków 

www.conrad.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. 801 005 133 tel. 12 622 98 00 

e-mail zakupy: bok@conrad.pl 

 

OFERTA: Conrad Electronic (conrad.pl) 

W naszej ofercie znajdziesz ponad 350.000 produktów technicznych i elektronicznych dla 

Ciebie, Twojego domu, firmy oraz hobby. Dostarczamy inspiracji dla Twojego życia oraz 

sprawdzone światowe rozwiązania i nowości rynkowe.  

 

Conrad to największy w Europie sprzedawca wysyłkowy techniki i elektroniki. 

 

Naszą misją jest dostarczanie szerokiego wachlarza produktów technicznych, wraz z szybką 

dostawą oraz zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa. 

 

Sprzedajemy tysiące produktów elektronicznych, akcesoriów, części zamiennych, gadżetów, 

narzędzi, urządzeń technicznych dla hobbystów i profesjonalistów, które można bezpiecznie 

i łatwo zamówić przez internet lub telefonicznie. 
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FIRMA: Empikfoto.pl 

Empikfoto.pl  

ul. Marszałkowska 104/122 00-017 Warszawa 

www.empikfoto.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. +48 22 551 30 00 fax +48 22 551 30 00 

e-mail: marketing.foto@empik.com 

 

OFERTA: Empikfoto.pl 

Empikfoto.pl to jedna z pierwszych w Polsce platform internetowych wyspecjalizowanych w 

usługach fotograficznych i jednocześnie największy serwis oferujący produkty w pełni 

personalizowane. 

 

Oferuje odbitki zdjęć w różnych formatach, w tym także w formacie XXL i w formacie 

10x10cm – InstaFotek. Empikfoto.pl daje klientom możliwość tworzenia m.in. empik 

fotoksiążek, kubków, maskotek, kalendarzy, obrazów na płótnie i wydruków 

wielkoformatowych ze swoimi zdjęciami. Zamówienia można odebrać bezpłatnie w jednym z 

niemal 200 salonów Empik w całej Polsce lub zamówić pod wskazany adres. 

 

Empikfoto.pl posiada własne nowoczesne laboratorium, w którym wykorzystuje sprzęt i 

materiały eksploatacyjne najwyższej klasy. 

 

Z myślą o klientach B2B, empikfoto.pl oferuje również możliwość robienia zdjęć produktów z 

wykorzystaniem technologii 3D. 

 

Partnerami serwisu są: Akademia Fotografii, swiatobrazu.pl, Akademia Fotoreportażu. W 

serwisie prowadzony jest także profesjonalny blog poświęcony fotografii. 
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FIRMA: Empiktravel.pl 

Empikfoto.pl  

ul. Marszałkowska 104/122 00-017 Warszawa 

www.empiktravel.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. +48 22 551 30 00 fax +48 22 551 30 00 

e-mail: marketing@empiktravel.pl 

 

OFERTA: Empiktravel.pl 

Empiktravel.pl jest multiproduktowym serwisem turystycznym, oferującym m.in. bilety 

lotnicze na kilku milionach tras krajowych i międzynarodowych – regularnych przewoźników, 

takich jak: LOT, Lufthansa, Swiss, Qatar Airways, Air France czy British Airways, oraz tanich 

linii lotniczych. Zapewnia również wybór spośród ponad 600 tys. wyjazdów wakacyjnych, 

blisko 150 ofert wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat oraz 

hotele. W serwisie dostępne są też praktyczne informacje, ciekawostki i przewodniki po 

miejscach, w które turyści mogą się udać dzięki empiktravel.pl. 

 

Swoją ofertę empiktravel.pl kieruje zarówno do klienta ostatecznego, jak i klienta B2B – w 

ramach dedykowanej platformy e-commerce’owej. Oferuje klientowi biznesowemu 

kompleksową obsługę, od chwili pierwszego kontaktu, aż do realizacji pobytu wraz z 

ubezpieczeniem i wypożyczeniem samochodu. 

 

Empiktravel.pl został uruchomiony w lipcu 2012 roku. 
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FIRMA: sklep internetowy empik.com  

Empik.com  

ul. Marszałkowska 104/122  

00-017 Warszawa 

www.empik.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel.: +48 (22) 551 30 03  

mail: monika.tomkiewicz@empik.com 

 

OFERTA: empik.com 

Empik.com, działający na polskim rynku od 1998 roku, należy do czołówki najczęściej 

odwiedzanych witryn e-commerce w Polsce i gromadzi zaangażowaną społeczność w 

portalu społecznościowym Facebook, złożoną z ponad pół miliona fanów. W ofercie znajduje 

się bogaty asortyment ok. 680 tys. produktów. W e-sklepie dostępna jest szeroka oferta 

wydawnictw kultury – książek, muzyki, filmów oraz multimediów na nośnikach tradycyjnych, 

jak i w formie cyfrowej, a także produktów z kategorii elektronika, dom i wnętrze, perfumeria, 

sport oraz  asortyment dedykowany dzieciom i ich rodzicom. 

 

Sklep oferuje klientom darmową dostawę zamówień do ponad 200 punktów odbioru 

zlokalizowanych w salonach Empik w całej Polsce. Zakupy z urządzeń mobilnych ułatwia 

intuicyjna w obsłudze oficjalna aplikacja e-sklepu, dostępna na systemy operacyjne Android 

oraz iOS. 
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FIRMA: MileMaison.pl Magdalena Dudzic 

ul. Bursztynowa 11/3 

52-214 Wrocław 

www.milemaison.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Kontakt w sprawie ofert: 

Magdalena Dudzic  

tel. 666 018 845  

magdalena@milemaison.pl 

 

OFERTA: MileMaison.pl Magdalena Dudzic 

 

Mile Maison to sklep internetowy, który powstał w maju 2014 roku we Wrocławiu. W jego 

ofercie znajduje się kilka tysięcy produktów: meble gotowe, meble wykonywane na 

zamówienie, lampy oraz dodatki do wnętrz. Sklep Mile Maison nieustannie wzbogaca swoją 

ofertę, wprowadzając nowe marki, nawiązując współpracę z polskimi producentami oraz 

dystrybutorami mebli i oświetlenia. 

 

Misją Mile Maison jest oferowanie szerokiego asortymentu z zakresu wyposażenia wnętrz, 

dzięki któremu dekorowanie i wyposażanie domu staje się łatwiejsze, jak i zapewnienie 

klientom najwyższych standardów obsługi oraz zbudowanie jak najlepszej relacji z klientem 

opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.  

 

Atutem firmy jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, sprawna realizacja 

zamówień, kontakt z klientem na każdym etapie zamówienia, oferowanie niskich kosztów 

dostawy, darmowej dostawy mebli oraz wyjątkowo bezpieczne pakowanie paczek, które do 

klientów docierają zawsze w idealnym stanie. Firma nieustannie rozwija i wbogaca serwis 

internetowy, aby zakupy stały się jeszcze łatwiejsze. Wielu z klientów sklepu Mile Maison 

wraca na kolejne zakupy, a aż 100% klientów poleca sklep Mile Maison innym. 

 

 

MileMaison.pl jest firmą otwartą na współpracę z partnerami biznesowymi w obszarze B2B, 

a także z biurami projektowymi i projektantami wnętrz. 
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FIRMA: Euro-net Sp. z o.o. 

RTV EURO AGD 

Adres: ul. Muszkieterów 15 

02-273 Warszawa 

www.euro.com.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel.: 22 74 3000 

mail: sklep.internetowy@euro.com.pl 

 

OFERTA: RTV EURO AGD 

Sieć Euro była pionierem na polskim rynku sprzętu RTV-AGD i wciąż, po 25 latach od 

założenia, wyprzedza konkurencję pod względem szybkości wprowadzania najnowszych 

technologii do swojej oferty, innowacyjności rozwiązań i nieustannie doskonalonej obsługi 

Klienta. 

 

W naszej ofercie znajdują się sprzęt audio-video, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa 

domowego, sprzęt telekomunikacyjny, komputerowy, fotograficzny, oraz akcesoria - czyli 

pełen zakres sprzętu wykorzystywanego we wszystkich dziedzinach współczesnego życia 

zarówno w domu, w pracy, na wakacjach, jak i podczas podróży służbowych. 

 

Nasze usługi staramy się jak najlepiej dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, 

dlatego oferujemy kilka różnych rodzajów spłaty ratalnej, dostawę do domu, możliwość 

zakupów w naszym sklepie internetowym, możliwość zamówienia sprzętu przez telefon i 

przedłużenie gwarancji. Dokładny opis wszystkich usług znajduje się na stronie głównej 

sklepu  www.euro.com.pl . 

 

W ciągu 25 lat działalności na polskim rynku zdobyliśmy ogromne zaufanie kilkunastu 

milionów Klientów, którzy w oparciu o swoje pozytywne doświadczenia ze współpracy z RTV 

EURO AGD bardzo chętnie korzystają z naszej oferty.  

 

Zapraszamy do sklepów RTV EURO AGD - LIDERA RYNKU RTV I AGD W POLSCE! 
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FIRMA: Firma Handlowo Usługowa VMP Piotr Grochowski 

F.H.U VMP Piotr Grochowski 

ul. Beskidzka 30, I piętro 

30 – 611 Kraków 

www.vmp.com.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Renata Wojciechowska 

tel.: 505 44 94 95 

mail: renata.wojciechowska@vmp.com.pl 

 

OFERTA: F.H.U VMP Piotr Grochowski 

F.H.U. VMP jest jednym z czołowych dystrybutorów odzieży, bielizny i kostiumów 

kąpielowych w branży ecommerce. F.H.U VMP to profesjonalna hurtownia online z siedzibą 

mieszczącą się w Krakowie, proponującą najlepszej jakości bieliznę produkowaną przez 

prawie 50 wytwórców. W naszej ofercie znajduje się bielizna dla mężczyzn i kobiet, bielizna 

codzienna, a także zbiory kuszącej bielizny intymnej. Współpracujemy z najlepszymi 

dostawcami, a nasza sieć dystrybucyjna obejmuje niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej 

oraz kilka krajów na trzech innych kontynentach. 

Hurtownia VMP specjalizuje się w obsłudze sklepów internetowych. 

 

Zapewniamy: 

 usługę dropshippingu; 

 możliwość zwrotów; 

 faktury zbiorcze; 

 możliwość odbioru osobistego w Krakowie; 

 rabaty dla stałych klientów; 

 możliwość rezerwacji towaru; 

 wysyłkę tego samego dnia (jeżeli zamówienie zostało złożone do 8:00)  

 

Pełny podgląd produktów oraz stanów magazynowych pozwala na dostosowanie potrzeb 

swoich Klientów wobec naszego asortymentu. Brak minimalnych kwot zamówień oraz 

szybka wysyłka zdecydowanie usprawni współpracę. Wygodne zamawianie z dowolnego 

miejsca przez 24 godziny na dobę oraz pełne wsparcie technologiczne dla zintegrowanych 

sklepów internetowych są podstawą naszej współpracy z Klientami.  
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Hurtownia VMP skupia w swojej ofercie produktów takie marki jak:  

● MARKO 

● DONNA 

● KINGA 

● ESOTIQ 

● SENIS 

● LIVCO CORSETTI  

● HENDERSON 

● ALPHA MALE 

● GATTA 

● FIORE 

● NIFE 

● VENEZIANA oraz wiele innych.. 

 

Stworzona platforma B2B umożliwia błyskawiczną realizację zamówień, dostęp do informacji 

online oraz wiele innych funkcji. Obsługujemy największe sklepy z bielizną na terenie Polski 

oraz za granicą. Zachęcamy gorąco wszystkich przedsiębiorców do odwiedzenia naszej 

strony internetowej i zapoznania się z ofertą naszej hurtowni bielizny online. 
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FIRMA: 4GIFT Wojciech Latoszek 

4GIFT ul. Potułkały 6 02-971 Warszawa 

4gift.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Wojtek Latoszek | właściciel tel.: +48 501 364 075 

e-mail: wojtek@latoszek.net  

 

OFERTA: 4GIFT Wojciech Latoszek 

4GIFT.pl to sklep zajmujący się sprzedażą szeroko pojętych gadżetów i prezentów. Od 2010 

roku dostarczamy na rynek oryginalne i zaskakujące upominki. Już od początku działalności 

stawiamy na produkty rzadko spotykane w Polsce. 

 

Jako firma stricte sprzedażowa staramy się wyróżniać doskonałą obsługą klienta i szybką 

realizacją zamówień. Przekłada się to na fakt, ze po 5 latach działalności jesteśmy jednym z 

liderów naszej niszy. 

 

Skupiamy się na rynku detalicznym, jednak również realizujemy zamówienia dla agencji czy 

klientów końcowych, którzy poszukują ciekawych prezentów dla swoich kontrahentów oraz 

pracowników. 
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FIRMA: Księgarnia Internetowa Gandalf.com.pl 

Gandalf Sp. z o.o.  

ul. Piłsudskiego 135 92-318 Łódź 

www.gandalf.com.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Marta Oleksiak tel +48 601 588 236 

e-mail: marta.oleksiak@gandalf.com.pl 

 

OFERTA: Księgarnia Internetowa Gandalf.com.pl 

Księgarnia Gandalf.com.pl powstała w marcu 2004 roku w Łodzi. W jej ofercie jest ponad 

200 tysięcy produktów: książki właściwie z każdej kategorii tematycznej, począwszy od 

romansów i literatury pięknej, poprzez poradniki, albumy, a skończywszy na reportażach, 

publikacjach naukowych i podręcznikach (w których sprzedaży przez internet jest liderem).  

 

Ponadto, oferuje bardzo bogaty wybór gier planszowych, szereg puzzli i zabawek 

największych światowych producentów, szeroki wachlarz książek audio, muzyki i filmów, a 

także - jako pierwsi wśród księgarń z tradycyjną ofertą książkową prezentujemy e-książki i e-

książki audio. 

 

Gandalf.com.pl cały czas poszerza swój asortyment, obecnie można kupić LEGO oraz 

skorzystać z szerokiego asortymentu drogerii, która ma bardzo konkurencyjne ceny 

kosmetyków i perfum. 

 

Księgarnia bierze czynny udział w rozwoju czytelnictwa oraz stawia na szeroko rozumianą 

kulturę. Od 2015 roku posiada swój blog (blog.gandalf.com.pl), na którym udostępnia 

informacje kulturalne: księgarskie, filmowe, teatralne czy muzyczne. 

 

Sklep jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, w tym trzykrotnie pierwszego miejsca w 

rankingu sklepów internetowych Money.pl i Gazety Wyborczej, oraz tytuły Gazeli Biznesu 

(2010 i 2014 rok). 
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FIRMA: Meblobranie.pl  

Meblobranie.pl  

Al. Jana Pawła II 27  

00-867 Warszawa 

www.meblobranie.pl  

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. 22 378 32 00 

e-mail: kontakt@meblobranie.pl  

 

OFERTA: Meblobranie.pl 

Meblobranie.pl to sklep internetowy oferujący meble i elementy wyposażenia wnętrz. Z pasją 

i zaangażowaniem rozwijamy sprzedaż mebli do domu, biura i ogrodu. Jesteśmy 

największym internetowy sprzedawcą mebli i dodatków ogrodowych przeznaczonych na 

taras i balkon. Aktywnie współpracujemy ze sprawdzonymi polskimi i zagranicznymi 

dostawcami oferując wyłączenie sprawdzone produkty. Profesjonalne doradztwo oraz 

wysoką jakość obsługi znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach klientów. Wybrane 

produkty wysyłamy w ciągu 24h zapewniając bezpłatną dostawę na terenie całej Polski.  
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FIRMA: Merlin.pl 

Merlin.pl  

ul. Marcelińska 90  

60-324 Poznań 

www.merlin.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. 61 628 61 00 

e-mail : wspolpraca@merlin.pl 

 

OFERTA: Merlin.pl 

Merlin.pl jest jednym z najstarszych sklepów internetowych. Istnieje nieprzerwanie od 1999 roku. 

Swoją działalność rozpoczął jako księgarnia, jednak w ciągu kilkunastu lat sukcesywnie 

rozszerzał asortyment o multimedia, zabawki, elektronikę użytkową, drobne RTV i AGD, 

kosmetyki, odzież oraz artykuły sportowe. Urzeczywistnił w ten sposób koncepcję stworzenia 

wielobranżowego sklepu kojarzonego z hobby i lifestylem.  

 

Merlin.pl od lat znajduje się w czołówce sklepów o największej liczbie transakcji realizowanych 

wysyłkowo. W swojej ofercie posiada bogaty asortyment towarów nie tylko z kategorii książek ale 

również multimediów, zabawek, kosmetyków czy gier. Silnie rozwijaną kategorią są również 

artykuły sportowe oraz cieszące się coraz większą popularnością e-booki oraz audiobooki. 

Merlin.pl proponuje Klientom największe nowości oraz konkurencyjne ceny, czym buduje swoją 

silną pozycję na rynku. Czekają na nich najpopularniejsze produkty we wszystkich dostępnych 

kategoriach, dopasowane do obowiązujących trendów. Stale rozwijając i poszerzając ofertę 

Merlin.pl spełnia oczekiwania Klientów, nawet tych najbardziej wymagających dzięki edycjom 

limitowanym czy kolekcjonerskim produktów. Kreując ofertę sklep dopasowuje ją do obecnych 

tendencji rynkowych oraz potrzeb. Ze swoimi produktami dociera nie tylko do Klientów w Polsce. 

Asortyment z Merlin. pl zamawiają też mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec czy USA. Część z 

nich stanowi Polonia mieszkająca za granicą.  

 

Merlin.pl dzięki swojej ofercie pozostaje blisko rozrywki i kultury. Firma wykorzystuje swój 

pozytywny wizerunek wspierając ciekawe i wartościowe inicjatywy. Sklep jest patronem wielu 

wydawnictw książkowych, multimedialnych oraz muzycznych. Do tej pory wsparł również wiele 

akcji społecznych, np. Cała Polska Czyta Dzieciom, Festiwal Czytelmanii, Światowy Dzień 

Książki czy Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej. Merlin zdobył również uznanie 

specjalistów e-commerce. Wielokrotnie był nagradzany, m.in. tak prestiżową nagrodą, jak 

pierwsze miejsce w rankingu Deloitte & Touche na najszybciej rozwijającą się firmę w Europie 

Środkowej w branży IT.  
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W roku 2013 zajął drugie miejsce w Rankingu Najcenniejszych Marek Rzeczpospolitej w 

kategorii Handel. Sklep Merlin.pl wyciąga również rękę do najmłodszych Klientów i dba o ich 

potrzeby. Dzięki temu został wyróżniony certyfikatem KidZone pod honorowym patronatem 

Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Merlin.pl jest również otwarty na współpracę z partnerami biznesowymi (w obszarze B2B). Każde 

działanie jest dopasowywane indywidualnie, w zależności od potrzeb i wspólnie wyznaczonych 

celów, tak aby obie strony czerpały jak najwięcej korzyści.  

Stałym elementem, które oferuje sklep, zarówno w segmencie B2C jak B2B, są specjalne 

vouchery podarunkowe. To jeden z najlepszych sposobów motywacji i nagradzania pracowników 

oraz tworzenia dobrych relacji w biznesie. 
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FIRMA: MniamMniam.pl  

MniamMniam.pl S.C.  

ul. P .O.W. 20  

05-250 Radzymin 

www.mniammniam.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. 22 49 04 956 

e-mail: sklep@mniammniam.pl 

 

OFERTA: MniamMniam.pl  

W Mniammniamowie czas płynie jakby wolniej. Pachnie tu świeżo upieczonym ciastem i 

dobrą herbatą (lub kawą, jeśli ktoś ją woli). 

 

Mamy mnóstwo czasu dla swoich Klientów. Oni są najważniejsi. 

 

Nasi Klienci mogą wybierać spośród tysięcy produktów, często niedostępnych w żadnym 

innym sklepie. Mają do wyboru markowe produkty wysokiej jakości - wszystko, co jest 

niezbędne do gotowania, pieczenia oraz podawania mniammniamowych pyszności 

przyrządzonych według przepisów z MniamMniam.pl :) 

 

Jako jedyny sklep w Polsce gwarantujemy rok na ewentualny zwrot zakupów i 

bezproblemowe reklamacje. Błyskawiczna dostawa i niskie koszty to coś, za co jesteśmy 

cenieni przez naszych Klientów (o czym świadczą tysiące pozytywnych opinii). 

 

Dokładność jest dla nas ważniejsza niż pośpiech (ale i tak wszystko jest na czas). Paczki z 

zakupami są zawsze starannie zapakowane i docierają bez żadnych uszkodzeń. Zawsze 

dołączamy do nich mnóstwo uśmiechów. 

 

Tak, właśnie tak to robimy w Mniammniamowie. Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas 

najważniejsze. 
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FIRMA : Firma Handlowo Usługowa VMP Piotr Grochowski – właściciel sklepu 

internetowego Olive.pl 

F.H.U VMP Piotr Grochowski – właściciel sklepu internetowego Olive.pl 

ul. Beskidzka 30, I piętro  

30 – 611 Kraków 

www.olive.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Renata Wojciechowska 

tel.: 505 44 94 95 

mail: renata.wojciechowska@vmp.com.pl 

 

OFERTA: F.H.U VMP Piotr Grochowski – właściciel sklepu internetowego Olive.pl 

Olive.pl to sklep internetowy z bielizną i odzieżą, stworzony z myślą o kobietach i 

mężczyznach ceniących styl i dobrą jakość. 

 

 Oferujemy eleganckie i oryginalne komplety bielizny dziennej i nocnej. 

 W naszym sklepie znajdziesz modne stroje kąpielowe oraz kąpielówki męskie na 

każdą figurę. Oferujemy kostiumy: jednoczęściowe, dwuczęściowe, trzyczęściowe, 

bikini, bandeau, push-up, sportowe, monokini.  

 Ważne miejsce w naszym asortymencie zajmuje także wysokiej klasy bielizna 

erotyczna.  

 W naszej ofercie znajdują się tacy producenci jak Marko, Esotiq, Anais, Angels 

Never Sin, LivCo Corsetti, Kinga, Gorteks, Obsessive, Sensis, Konrad, Donna, Alpha 

Male, Henderson. 

 Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy.  Zapewniamy wysyłkę produktów już od 

24h i dajemy aż 31 dni na zwrot czy wymianę produktów. Naszym atutem jest 

również DARMOWA DOSTAWA do paczkomatu przy przedpłacie, a także 

DARMOWY zwrot i wymiana paczkomatem InPost. 

 Nasze Biuro Obsługi Klienta pomoże dobrać odpowiedni rozmiar do sylwetki każdej 

klientki.  

 Mamy ogromny wybór fasonów – ponad 5 000 modeli bielizny i odzieży w rozmiarach 

od 60 D do 110G oraz od S do XXXXXL.  

 99% klientów poleca nasz sklep. 

 

Zapraszamy do zakupów! 
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FIRMA: POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA 

POL-POŻ  

ul. Tartaczna 10A  

26-600 Radom 

www.sklep-ppoz.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Damian Chruślak / dział handlowy  

tel.: +48 36 253 15 

e-mail: dc@pol-poz.pl 

 

OFERTA: POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA 

Jesteśmy dystrybutorem wysokiej klasy sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń 

przeciwpożarowych, materiałów ogniochronnych oraz artykułów pierwszej pomocy. 

Od samego początku naszej działalności, za cel postawiliśmy sobie oferowanie najwyższej 

jakości produktów i usług. 

 

Nasz zespół dba o to, aby oferować Państwu oczekiwane i najlepsze rozwiązania w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. Jesteśmy ukierunkowani na to, aby dostarczać produkty według 

indywidualnego zapotrzebowania naszych Klientów, w każdej konfiguracji. W naszym 

asortymencie znajdziecie profesjonalny sprzęt przeciwpożarowy dla obiektów o różnym 

profilu działalności (biurowce, muzea, obiekty przemysłowe, itp.) oraz prywatnych domów. 

 

Produkty dostępne w naszej ofercie posiadają stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności. 

Oferujemy m.in. systemy oddymiania, sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze oraz systemy zamknięć ogniowych. W naszym asortymencie posiadamy także 

apteczki, gaśnice, hydranty, klapy dymowe, drzwi przeciwpożarowe, instrukcje BHP i PPOŻ. 
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FIRMA: Ravelo Sp. z o.o. 

Ravelo Sp. z o.o.  

ul. Gottlieba Daimlera 2  

02-460 Warszawa 

www.ravelo.pl  

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Joanna Gęsicka, Kierownik Działu Marketingu  

tel. +48 502 158 233 

e-mail: joanna.gesicka@ravelo.pl 

 

OFERTA: Ravelo Sp. z o.o. 

Ravelo.pl to nowa strona zakupów, ale 12 lat tradycji. Znacie nas od dawna – kupowaliście u 

nas, kiedy nazywaliśmy się KDC.pl, byliście z nami w Świecie Książki i Weltbildzie. A teraz 

nazywamy się Ravelo.pl, zamykając pewien proces i kawałek naszej historii.  

 

Co oferuje Ravelo.pl? 

 

Ravelo.pl to szeroka oferta, natychmiastowa dostępność i atrakcyjne ceny. 

Tempo i jakość obsługi Chcemy zapewnić Wam najwyższe standardy, dlatego między 

innymi jedną z naszych dużych zalet jest natychmiastowa realizacja składanych zamówień. 

 

Oferta, promocje i okazje Nasz sklep to szeroka oferta książek i ciekawe pomysły na 

upominki, akcesoria dekoracyjne i nietypowe przedmioty codziennego użytku. Wszystko, co 

znajdziesz w naszym sklepie już następnego dnia może być u Ciebie!  

 

Ravelo.pl prowadzi także sezonową sprzedaż podręczników i bardzo często organizuje 

promocje i różne wyprzedaże, dzięki którym w naszym sklepie można upolować naprawdę 

ciekawe okazje. 
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FIRMA: Satysfakcja Sp. z o.o. 

Satysfakcja Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 45/56A  

42-202 Częstochowa 

www.satysfakcja.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Marcin Łapacz tel. 12 379 37 09 

e-mail: marcin.lapacz@satysfakcja.pl 

 

OFERTA: Satysfakcja Sp. z o.o. 

Satysfakcja.pl  

Celem naszej działalności jest Twoja satysfakcja z zakupów. Gwarantujemy, że każdy produkt 

zakupiony w naszym sklepie będzie dla Ciebie powodem do radości. Dzięki nam wybierzesz 

najlepszy sprzęt i uzyskasz potrzebne Ci wsparcie. 

 

Szeroka oferta  

W swoim portfolio posiadamy produkty z kategorii: RTV, AGD, IT, FOTO, GSM oraz ZABAWKI. 

U nas dokonasz wyboru spośród ponad 10 tys. modeli najlepszych marek i najwyżej ocenianych 

produktów na rynku. Tak bogata i zróżnicowana oferta pozwoli Ci wybrać produkt idealnie 

dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań 

chętnie pomożemy Ci w podjęciu decyzji – wystarczy, że skontaktujesz się z nami telefonicznie 

lub drogą mailową. 

 

Konkurencyjne ceny i formy płatności  

Staramy się wychodzić naprzeciw Twoim wymaganiom tak, aby umożliwić Ci możliwie 

najkorzystniejszy zakup. Codziennie aktualizujemy swoje cenniki oraz przygotowujemy 

atrakcyjne promocje, ponieważ zależy nam na Twoim zadowoleniu. Realizujemy zakupy na raty, 

proponujemy usługi dodatkowe, posiadamy w ofercie różnorodne formy płatności oraz sposoby 

dostawy – teraz możesz cieszyć się produktami w przeciągu zaledwie 24 godzin od momentu 

finalizacji zamówienia!  

 

Pełna satysfakcja  

Dokładamy wszelkich starań, aby obsługa w naszym sklepie stała na najwyższym poziomie, a 

Twoje zakupy były możliwie najbardziej komfortowe i zadowalające. Wyróżnia nas indywidualne 

podejście do Klienta, dzięki czemu będziesz czuł się bezpiecznie i pewnie w każdym momencie 

procesu zakupowego oraz posprzedażnego.  

Gwarantujemy, że każdego Klienta obsługujemy tak, jak sami chcielibyśmy być obsłużeni. 
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FIRMA: Sortmund Joanna Pieniążek -Basta  

Sortmund  

ul. Popiełuszki 13  

32-050 Skawina 

www.sortmund.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. +48 663 066 603 fax 12 37 677 83 

e-mail: sklep@sortmund.pl 

 

OFERTA: Sortmund Joanna Pieniążek -Basta 

 

Umundurowanie i wyposażenie. 

Sortmund jest firmą specjalizującą się w dostawie umundurowania dla większości służb 

mundurowych w Polsce. Współpracujemy z wieloma uznanymi firmami w kraju, a także za 

granicą.  

 

Do naszych głównych odbiorców należą funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Policji, a także poszczególne oddziały Straży Granicznej, Komenda Stołeczna 

Policji oraz Jednostki Wojskowe. Nasi pracownicy, to w głównej mierze ludzie związani od 

lat z mundurem. Ich wiedza i doświadczenie mają bezpośrednie przełożenie na jakość 

oferowanych przez nas sortów. 
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FIRMA: VIRTUALO SP. Z O.O. 

Virtualo sp. z o.o. 

Ul. Marszałkowska 104/122 

00-017 Warszawa 

B2B: http://virtualo.eu/pl/ 

 

Kontakt w sprawie ofert: 

+48 22 258 13 88  

mail: marketing@virtualo.pl 

 

OFERTA: virtualo 

Firma Virtualo jest czołowym dystrybutorem produktów cyfrowych (ebooków, audiobooków, 

eprasy oraz gier) do najważniejszych księgarni internetowych w Polsce.  

 

Współpracuje z 36 e-księgarniami (m.in. Empik.com. Gandalf.com.pl, Swiatksiazki.pl, 

Ksiegarniapwn.pl, Ravelo.pl) oraz z 490 wydawcami (m.in. W.A.B., Prószyński Media, Dom 

Wydawniczy Rebis, Czarna Owca, Wydawnictwo Literackie, Muza, Fabryka Słów, C.H. 

Beck). Produkty cyfrowe dostarcza również do księgarni własnej - Virtualo.pl. 

 

 Virtualo specjalizuje się w konwersji materiałów wydawniczych do formatów EPUB i MOBI. 

W ciągu 5 lat Dział Konwersji Virtualo przygotował ponad 6 000 cyfrowych publikacji m.in. 

dla wydawnictw: W.A.B., Sonia Draga, Burda Książki, PWN, Egmont Polska, Galeria 

Książki. 
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FIRMA: VisciolaFashion  

VisciolaFashion  

oś. Słoneczna 10/9  

05-200 Wołomin 

www.visciolafashion.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Daniel Zalewski tel. 695 677 982 

e-mail: daniel.zalewski@visciolafashion.com 

 

OFERTA: VisciolaFashion 

Do założenia sklepu internetowego www.visciolafashion.com zainspirowała nas wieloletnia 

fascynacja światem mody oraz to, jak szybko zmieniają się panujące trendy w dzisiejszym 

świecie. Innym powodem, dla którego powstaliśmy jest fakt, iż pragnęliśmy, aby produkty 

sprzedawane w naszym sklepie stały się dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego 

kraju posiadających dostęp do internetu. Jednym z naszych celów jest spopularyzowanie 

odzieży znanych marek w całej Polsce i dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców. Nie 

bez znaczenia jest także wygoda naszych Klientów – wszak nie każdy chce wykorzystywać 

swój cenny czas na wyprawy do centrów handlowych i przeznaczać go na wielogodzinne 

zakupy. Naszymi znakami rozpoznawczymi są: wysoka jakość oferowanej odzieży, 

niebanalne kroje i wzornictwo, a przede wszystkim rozsądna cena. Staramy się być jak 

najbardziej rzetelni w tym, co robimy, a zamówienia naszych Klientów realizujemy 

natychmiastowo. Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo i poufność, tak cenione 

przy dokonywaniu transakcji w internecie. Przestrzegamy przy tym wszelkich procedur 

prawnych w zakresie ochrony prywatności i praw konsumentów. 

 

W ofercie sklepu www.visciolafashion.com odnajdą Państwo renomowane i światowe marki, 

takie jak: Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Rinascimento, Joop!, Ralph Lauren, Versace, 

Fracomina, Guess, Calvin Klein, Lacoste, Dolce&Gabbana, Moschino, Diesel i wiele, wiele 

innych... 
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FIRMA: WearCo Sp. z o.o. (ANSWEAR.com) 

WearCo Sp. z o.o. (ANSWEAR.com)  

ul. Rybitwy 2  

30-722 Kraków 

www.answear.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. 801 801 569 

e-mail zakupy: sklep@answear.com 

 

OFERTA: WearCo Sp. z o.o. (ANSWEAR.com) 

Multibrandowy sklep internetowy, który w swoje ofercie posiada ubrania, obuwie oraz 

dodatki ponad 200 najmodniejszych światowych marek (m.in. Diesel, Mango, Desigual, 

Guess Jeans, Hilfiger Denim, Calvin Klein Jeans, Simple, CP). 

 

ANSWEAR.com to multibrandowy sklep internetowy skupiający ponad 200 marek z całego 

świata, w tym wiele niedostępnych do tej pory w Polsce. Oferta sklepu skierowana jest do 

wszystkich miłośników mody, dla których ważna jest jakość i dobry styl. 

 

ANSWEAR.com to nie tylko ubrania, buty i dodatki, ale również gadżety, zegarki oraz 

biżuteria. Wszystkie produkty z oferty sklepu dostarczane są do Klientów za darmo w ciągu 

zaledwie 24h. Dbałość o komfort zakupów, przejrzystość, a zarazem bogactwo oferty skłania 

ANSWEAR.com do nieustannych zmian i wprowadzania w życie coraz to nowych projektów, 

których celem jest uczynienie zakupów jeszcze bardziej wygodnymi i atrakcyjnymi. 

 

Oprócz sklepu internetowego ANSWEAR.com posiada także dwa nowoczesne, tworzone na 

wzór showroomów salony stacjonarne: w poznańskim Starym Browarze oraz kieleckiej 

Galerii Echo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ecommercepolska.pl Strona 30 

 

2. Platformy e-commerce (B2C, 

C2C, B2B, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Commerce Polska – KATALOG firm i usług  
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FIRMA: Grupa Allegro Sp. z o.o. – Platforma sklepowa iStore.pl 

Grupa Allegro Sp. z o.o.  

ul. Grunwaldzka 182  

60-166 Poznań 

www.allegro.pl www.istore.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Centrum Obsługi Klienta tel. 61 630 60 11 

e-mail: istore@istore.pl 

 

OFERTA: Platformy iStore.pl 

•  iStore.pl jest najstarszą platformą sklepową w Polsce (SaaS) należącą do Grupy Allegro. 

Doceniło nas ponad 3000 przedsiębiorców. Z naszego systemu korzystają takie znane 

marki, jak Bank Zachodni WBK, czy Bialcon. 

• Działamy w bezpiecznym systemie abonamentowym. Oferujemy bezpłatny hosting w 

nowoczesnej serwerowni, z której korzystają największe serwisy w Polsce, a także darmowy 

certyfikat bezpieczeństwa SSL oraz nielimitowany transfer danych. 

• Wszystkie nowo zakładane sklepy iStore.pl obejmowane są Programem Ochrony 

Kupujących – gwarancją bezpiecznych zakupów poświadczoną przez Grupę Allegro 

• Oferujemy logowanie z użyciem danych konta Allegro – dla Kupującego to wygoda, dla 

sklepu możliwość szybkiej weryfikacji Kupującego. 

• Oferujemy atrakcyjną szatę graficzną i sklepy w technologii Responsive Web Design. 

• Udostępniamy integrację sklepu z Allegro, w tym także możliwość linkowania w Allegro do 

swojego sklepu iStore 

• Naszą ofertę wyróżniają integracje z oprogramowaniem zewnętrznym, np. integracja z WF-

Mag, Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej czy hurtowniami internetowymi. 

• Nasi Klienci korzystają z otwartego WebAPI bez żadnych dodatkowych kosztów. 

• Udostępniamy integrację z systemem płatności elektronicznych już od 1,9%. 

• Oferujemy korzystną ofertę na usługi Poczty Polskiej (Pocztex Expres 24 już od 11,50zł 

netto) i Integrację z platformą wysyłkową Sendit (przesyłka do 30kg w cenie już od 12,69zł 

netto). 

• Oprogramowanie iStore to ponadto korzystna oferta na usługi pozycjonowania świadczone 

przez jedne z najlepszych firm na rynku. 

• Naszym Klientom oferujemy wsparcie eksperckie: cykl spotkań Akademia e-Biznesu iStore 

oraz darmowe szkolenia online. 
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FIRMA: Best.net 

Best.net  

ul. Stobnicka 93  

60-480 Poznań 

www.best.net.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Robert Wiśniewski tel. 669 351 257  

e-mail: robert@best.net.pl 

 

OFERTA: Best.net 

Usługi IT dla e-commerce 

 

E-commerce:  

• Wdrażanie sklepów internetowych w oparciu o autorską platformę Extreme Commerce.  

• Integracja platformy z zewnętrznymi systemami ERP, CRM, FK itp.  

• Tworzenie dodatkowych modułów i spersonalizowanych konfiguratorów produktów.  

• Serwis techniczny i utrzymanie oprogramowania. 

 

Aplikacje internetowe:  

• Wdrażanie serwisów korporacyjnych w oparciu o autorską platformę Extreme CMS.  

• Aukcje internetowe z wykorzystaniem autorskiego systemu Dynamicznych Aukcji 

Biznesowych.  

• Serwis powdrożeniowy i rozwój oprogramowania.  

• Hosting (dedykowane serwery i obsługa administracyjna). 

 

Projektowanie AI/UX, kreacja:  

• Kreacja dedykowanych projektów graficznych.  

• Tworzenie architektury informacji sklepów internetowych.  

• Prototypowanie aplikacji i kreacja makiet.  

• Doradztwo w zakresie usability. 

 

Doradztwo:  

• Project Management.  

• E-merchandising.  

• Analiza potrzeb i rekomendacje technologiczne. 
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FIRMA: BIG InfoMonitor S.A. – Biuro Informacji Gospodarczej 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.  

ul. Z. Modzelewskiego 77  

02-679 Warszawa  

tel. +48 22 486 56 00 fax +48 22 486 56 02 

www.big.pl www.infomonitor.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Paweł Leszoski tel. +48 22 486 56 00  

tel. +48 22 486 56 57 kom. +48 609 146 887 

e-mail: biuro@InfoMonitor.pl 

 

OFERTA: BIG InfoMonitor S.A. – Biuro Informacji Gospodarczej 

BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG i zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, 

przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i 

firm. W ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo oferuje sklepom internetowym 

narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów. Dzięki 

certyfikacji (Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo) wiarygodności finansowej, Program 

potwierdza nie tylko wiarygodność sklepu ale zwiększa również zaufanie wśród klientów. 

Program skierowany jest do tych sklepów, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich 

kontrahentów. 

 

BIG InfoMonitor to jedyny BIG działający w Polsce, który udostępnia i korzysta z danych 

pochodzących z sektora bankowego, stanowiąc pomost przepływu informacji pomiędzy 

bankami, a przedsiębiorcami z innych sektorów  (6,1 mln informacji o zaległym zadłużeniu 

przedsiębiorców i konsumentów). Za jego pośrednictwem podmioty biznesowe mogą się 

dowiedzieć nie tylko czy ich kontrahent jest notowany w Rejestrze Dłużników BIG 

InfoMonitor, ale również czy nie figurują w bazach BIK oraz ZBP. BIG InfoMonitor dysponuje 

również narzędziami miękkiej windykacji, które charakteryzują się wysoką skutecznością. 

 

BIG InfoMonitor prowadzi również działalność o charakterze edukacyjnym m.in. poprzez 

portal społecznościowy Facebook, wydawane kwartalnie raporty: InfoDług i BIG, organizację 

seminariów wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykłady na 

uczelniach wyższych. Dodatkowo, realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu poprzez 

promowanie wśród młodzieży idei aktywnego spędzania wolnego czasu oraz działań 

kulturalnych. 
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FIRMA: CENEO.pl 

CENEO.pl 

ul. Śrubowa 1 

53-611 Wrocław 

www.ceneo.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dział Handlowy 

reklama@ceneo.pl 

 

OFERTA: CENEO.pl 

Ceneo.pl to drugi co do wielkości serwis e-commerce w Polsce  - niekwestionowany lider 

wśród porównywarek cen. Miesięcznie odwiedza nas 7 milionów użytkowników, którym 

prezentujemy 18 milionów ofert w 25 kategoriach produktowych. Współpracuje z nami 6 

tysięcy sklepów. Dostarczamy im najlepiej konwertujący ruch, jesteśmy też najtańszym na 

polskim rynku źródłem tego ruchu. Przynosimy sklepom nawet 40% nowych transakcji, a 

także wspomagamy ich działania promocyjne i sprzedażowe.  

 

Koszyk Ceneo 

Dzięki opcji „Kup na Ceneo” klienci mogą szybko i wygodnie robić zakupy w kilku sklepach 

jednocześnie bezpośrednio na stronie naszego serwisu. To bardzo skuteczny dodatkowy 

kanał sprzedaży - włączenie ofert do Koszyka Ceneo przynosi sklepom nawet 20% więcej 

zamówień. 

 

Mobilność 

Aplikacje Ceneo.pl działają na 6 systemach operacyjnych - w tym najpopularniejszych iOS, 

Android i Windows Phone. Pobrało je już ponad 1,5 miliona użytkowników. Dzięki nim 

kupujący mogą w wygodny sposób dokonywać zamówień, a także skanować kody kreskowe 

produktów i sprawdzać dostępność tańszych ofert na Ceneo.pl. Sklepom udostępniamy 

specjalne, dedykowane powierzchnie reklamowe dla wersji mobilnej naszego serwisu. 

 

Zaufane Opinie Ceneo  

To największy polski system rekomendacji e-sklepów – w sumie 5 milionów opinii 

potwierdzonych transakcjami. Już sam udział w Programie Zaufanych Opinii przynosi 

sklepom nawet 40% więcej zamówień. Zwycięzcy corocznych rankingów najlepszych 

sklepów w 7 kategoriach branżowych zyskują do 20% dodatkowych zamówień. 

Uczestnictwo w Zaufanych  
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Opiniach jest całkowicie bezpłatne i pomaga budować wiarygodny i zaufany wizerunek 

swojego sklepu.  

 

Rozbudowane narzędzia analityczne  

Raporty Ceneo.pl pozwalają łatwo i szybko monitorować rynek i najbliższe otoczenie 

biznesowe.  Zdobyta dzięki nim wiedza na temat rynku i otoczenia biznesowego szybko 

przekłada się na zwiększenie liczby zamówień i wyższe zyski ze sprzedaży. Pozwala 

prowadzić optymalną politykę cenową i magazynową. Dane w naszych raportach pochodzą 

wprost z serwisu Ceneo, dzięki temu są 100-procentowo rzetelne i wiarygodne. Podstawowy 

Pakiet Brązowy jest darmowy.  

 

Narzędzia promocyjne i reklamowe 

Nasz serwis zapewnia także sklepom szerokie możliwości reklamowe. Oferty mogą być 

eksponowane  w Strefie Polecanych Ofert, na stronach produktu i na stronach kategorii. Do 

dyspozycji jest szereg narzędzi reklamowych, które gwarantują przeprowadzenie skutecznej 

kampanii online o ogromnym zasięgu. Cyklicznie realizujemy także dedykowane kampanie 

odpowiadające na sezonowe potrzeby klientów – sekcje z inspiracjami i podpowiedziami, 

podsumowania trendów i tematyczne  zestawienia – wszędzie tam sklepy mogą 

prezentować swoje najatrakcyjniejsze oferty. 
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FIRMA: CODEMEDIA S.A. 

Codemedia 

ul. Rolna 175B 

02-729 Warszawa 

www.codemedia.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Piotr Wysocki, Business Development Director 

tel.: 690 990 889 

mail: piotr.wysocki@codemedia.pl 

 

OFERTA: Codemedia 

Codemedia jest nowoczesnym, niezależnym domem mediowym działającym od 2008 roku. 

Koncentruje się przede wszystkim na elektronicznych mediach – telewizji, internecie, 

mediach mobilnych, a także innych kanałach tradycyjnych.  

 

Firma specjalizuje się we wsparciu sprzedaży przy pomocy kanałów mediowych. Codemedia 

posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym planowaniu kampanii telewizyjnych i 

onlineowych, czego efektem jest wypracowanie modeli i narzędzi maksymalizujących 

synergię tych kanałów. Poza standardowym planowaniem i zakupem mediów firma zajmuje 

się  także obszarami m.in. wsparcia sprzedaży, trade marketingu, programmatic marketingu 

i budowania marek. 

 

Swoją pozycję rynkową dom mediowy buduje dzięki unikatowemu połączeniu kompetencji w 

zakresie mediów, outsourcingu sprzedaży i marketingu, silnego skorelowania zakupu i 

strategicznego planowania mediów z celami sprzedażowymi klientów.  Klienci cenią 

efektywność oraz wysoką jakość prowadzonych działań. 

 

Profesjonalizm Codemedia potwierdzają wielokrotnie przyznawane nagrody i wyróżnienia, 

m.in. wyróżnienie Golden Arrow 2014 w kategorii Direct Response Advertising, najlepsza 

kampania Social Mediowa Mixx Awards 2012 czy tytuł Domu Mediowego roku 2012 

przyznany przez Media i Marketing Polska. Wśród klientów obsługiwanych przez Codemedia 

znajdują się firmy m.in. z branży telekomunikacyjnej, finansowej, spożywczej, budowlanej 

oraz sieci handlowe. 
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FIRMA: Eventi sp. z o.o. 

Eventi sp. z o.o. 

Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) 

Podole 60, 30394 Kraków 

www.eventi.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Tomasz Marek 

tel.: 509 466 499 

mail: tomek@eventi.pl / kontakt@eventi.pl 

 

OFERTA: Eventi sp. z o.o. 

 

Eventi.pl umożliwia użytkownikom proste i szybkie zamawianie usług przez internet a ich 

wykonawcom ułatwia proces ofertowania i obsługi zapytań za pomocą naszej aplikacji. 

Serwis skierowany jest dla branży eventowej oraz do wszystkich firm zajmujących się 

obsługą różnego rodzaju wydarzeń (np. ślubów, imprez firmowych i rodzinnych, konferencji 

itp.). Platforma eliminuje problem konieczności samodzielnego wyszukiwania dostawców 

poszczególnych usług, dostępnych w wymaganym terminie i w ramach określonego 

budżetu. System automatycznie rozsyła zapytania do oferentów i wyszukuje wykonawców, 

którzy mogą zrealizować dane zlecenie. Użytkownicy serwisu otrzymują gotowe oferty od 

firm zainteresowanych realizacją danego zlecenia. 
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FIRMA: Fly.pl Sp. z o.o. 

Fly.pl Sp. z o.o.  

ul. Nowogrodzka 42  

00-695 Warszawa 

www.fly.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Kacper Daszke Marketing Manager tel. 506 395 061, e-mail: kdaszke@fly.pl 

 

OFERTA: Fly.pl Sp. z o.o. 

Jesteśmy internetowym biurem podróży, oferującym starannie dobraną, kompletną ofertę 

wszystkich największych organizatorów turystyki. Na FLY.PL można kupić kilkadziesiąt tysięcy 

różnych rodzajów wycieczek zagranicznych do 190 krajów takich jak: Grecja, Turcja, Hiszpania, 

Egipt, Tunezja, Włochy, Chorwacja, Austria, Izrael, Kenia, Tajlandia, Kuba czy Dominikana. 

Posiadamy bogaty wybór Last Minute, First Minute i All Inclusive.  

 

Sprzedajemy bilety ok.  640 linii lotniczych z całego świata, w swoich bazach mamy  ok. 230.000 

hoteli i obiektów wakacyjnych. Wszystkim klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie 

eksperckie naszych doradców urlopowych. Wycieczki na FLY.PL objęte są gwarancją najniższej 

ceny, a do każdego zakupu dodajemy punkty PAYBACK.  

 

Z Fly.pl zawsze bezpiecznie!  

•  Członek Polskiego Związku Organizatorów Turystyki  

• Certyfikat Firmy Wiarygodniej Finansowo  

• Członek Założyciel Izby E-Commerce Polska  

• Certyfikat Rzetelnej Firmy  

• Brak dodatkowych opłat  

• Sprawdzony Partner w ubezpieczeniach Allianz Polska 

 

Oferta FLY.PL dla członków Izby E-commerce: 

• wyjazdy wakacyjne ze specjalnymi rabatami i bonusami 

• wyjazdy grupowe z rabatami do 10%  

• wyjazdy incentive z rabatami do 15%  

• bony wakacyjne z rabatami do 10%  

• ubezpieczenia turystyczne  

• bilety lotnicze  

• hotele miejskie  

• podróże służbowe 
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FIRMA: HOSTERSI Sp. z o.o. 

HOSTERSI  

ul. Dworek 23 44-200 Rybnik 

www.hostersi.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Magdalena Zawada tel. 609 999 603 

e-mail: m.zawada@hostersi.pl 

 

OFERTA: HOSTERSI Sp. z o.o. 

 

HOSTING: 

W ramach hostingu oferujemy wynajem: serwerów dedykowanych, dedykowanych serwerów 

wirtualnych (VPS), serwerów wirtualnych. Specjalizujemy się w: hostingu zgodnych z 

wymaganiami GIODO, hostingu serwisów w trakcie kampanii reklamowych (ADhosting), 

hostingu niestandardowych platform programowych takich jak Java, Python, Ruby, ASP 

(SPEChosting). 

 

Zarządzanie serwerami  

Powierzając nam zarządzanie serwerami klient może skupić się na podstawowej 

działalności wiedząc, że jego kluczowe dane są w rękach profesjonalistów. Wiemy jak duża 

spoczywa na nas odpowiedzialność i działamy tak aby każdego dnia potwierdzać słuszność 

pokładanego w nas zaufania. W oparciu o długoletnie doświadczenia zespołu 

administratorów Hostersi, stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie zdalnego zarządzania 

serwerami, rozproszonymi na całym świecie. W ramach dziewięciu pakietów o 

ukierunkowanym zakresie: Będziemy monitorować dostępność i wykorzystanie zasobów. 

Wykonamy kopie bezpieczeństwa a nasza polityka w tym zakresie, uchroni przed utratą 

danych. Zadbamy o bezpieczeństwo serwerów. Na bieżąco będziemy aktualizować 

komponenty systemowe. Będziemy bronić przed atakami i niepożądanymi logowaniami. 

Jeśli zdecydujesz się na nowoczesne rozwiązania cloud computingu, pomożemy skalować 

zasoby i optymalnie wykorzystać ich możliwości. Gdziekolwiek zdecydowałeś się umieścić 

swoje zasoby informatyczne, zespół  admin365.pl gotowy jest wziąć je pod opiekę, tak abyś 

mógł skupić się na swoim podstawowym biznesie. 

 

Cloud computing – Amazon Web Services  

Klientom poszukującym wysoce dostępnych, globalnych rozwiązań hostingowych, w ramach 

partnerstwa z Amazon proponujemy chmurę obliczeniową Amazon Web Services.  
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Na bazie chmury obliczeniowej Hostersi tworzą niezawodne i skalowane rozwiązania 

hostingowe, które elastycznie dopasowują do aktualnych potrzeb aplikacji i systemów 

informatycznych. Możesz liczyć na nasze wsparcie w zakresie: zaprojektowania 

skalowalnego rozwiązania cloudowego, konfiguracji odpowiednich zasobów w chmurze 

obliczeniowej, instalacji niezbędnych komponentów systemowych, migracja danych do 

chmury obliczeniowej, optymalizacji działania zasobów, doboru odpowiednich aplikacji 

wspomagających zarządzanie zasobami. 

 

Optymalizacja serwisów internetowych  

Optymalizacja wydajnościowa pozwala zwiększyć szybkość działania serwisu internetowego 

oraz pokonywać i przeciwdziałać barierom jego rozwoju. Nasze wieloletnie doświadczenie 

pokazuje, że wydajność każdego systemu można zwiększyć przynajmniej 10 razy. 

 

Google Apps – autoryzowany partner Google  

Hostersi, jako firma partnerska, oferuje pomoc na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim 

wdraża nową aplikację, by w następnej kolejności przeprowadzić migrację skrzynek 

pocztowych od dotychczasowego providera. Nie jest to oczywiście konieczne. Nowe konto 

pocztowe nie musi być kontynuacją poprzedniego. Może być po prostu nowym 

rozwiązaniem. Wszystko zależy od oczekiwań i wymagań klienta. W zakresie naszej 

działalności przeprowadzamy również szkolenia dla użytkowników oraz administratorów, 

którzy w danej firmie odpowiedzialni będą za prawidłowe funkcjonowanie poczty 

elektronicznej. Nie zostawiamy klienta samego z nowym rozwiązaniem. Świadczymy usługę 

suportu, jeśli klient zdecyduje się na taką współpracę. Ponadto edukujemy, pomagamy, 

dostarczamy nowe funkcjonalności. 
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FIRMA: INIS sp. z o.o.  

INIS sp. z o.o. 

Adres: ul. Raciborska 35A  

44-200 Rybnik 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Roman Grygierek / managing director  

tel.: +48 517 817 793 

mail: romek@inis.pl 

 

OFERTA: INIS sp. z o.o. 

Zapewniamy kompleksową obsługę kampanii reklamowych nastawionych na efekt. Nie 

jesteśmy jednym z wielu pośredników. Posiadamy własne zasoby bazodanowe, system 

mailingowy oraz autorskie narzędzie, pozwalające na automatyczną emisję, analizę i 

optymalizację kampanii w czasie rzeczywistym. Precyzyjnie trafiamy do osób, które 

wykonały określone akcje w sieci. Codziennie realizujemy ponad 30 mln wysyłek do osób o 

określonych cechach demograficznych i zainteresowaniach.  

 

W naszej ofercie znajdziesz: 

 Email retargeting, video mailing, responsive email design. 

 Display remarketing w RTB, hiperpersonalizację, tagowanie, tracking. 

 Geotargetowanie i targetowanie: demograficzne, behawioralne, na urządzenia mobilne. 

 

Korzyści dla Reklamodawców: 

 Z nami dotrzesz do ponad 38 000 000 adresów e-mail w Polsce. 

 Dla naszych klientów wygenerowaliśmy ponad 830 000 leadów i sprzedaży w 2015 roku. 

 Doradzamy w zakresie: doboru grupy docelowej, tworzenia kreacji, copywritingu, 

realizacji i monitoringu wysyłek. 

 Rozliczamy się za przekierowanie na stronę, leady kontaktowe, sprzedaż. 

 

Korzyści dla Wydawców: 

 W naszej sieci afiliacyjnej znajdziesz największych Reklamodawców w Polsce i za 

granicą. 

 Dostarczamy najlepszą technologię i automatyzujemy działania.  

 Otrzymujesz od nas wysokie i szybkie wypłaty prowizji. 

 Masz dostęp do statystyk online 24/7. 
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FIRMA: JASH TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 

JASH TECHNOLOGIE 

ul. Wiśniowa 1 

87148 Łysomice 

www.jash.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert: 

Joanna Staśkowiak – Sales Manager 

tel.: +48 514 426 762 

mail: jstaskowiak@jash.pl 

 

OFERTA: JACH TECHNOLOGIE 

 

Szukacie partnerów tworzących strony, sklepy i serwisy internetowe od A do Z? Jash 

Technologie dysponuje wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym zaistniejecie w Internecie 

zarówno z witryną internetową, jak i esklepem opartym o rozwiązania PrestaShop. 

Skorzystajcie z szerokiego wachlarza naszych usług w najlepszych taryfach na rynku pod 

względem stosunku jakości do ceny. Proponujemy Wam prace interwencyjne na podstawie 

stawki godzinowej, jak i kompleksową obsługę projektu (koncepcja graficzna, wsparcie 

techniczne, administracja, hosting), które sprawią, że Wasza strona ujrzy światło dzienne. 

 

Potrzebujecie rozwiązań szytych na miarę? Nie mogliście lepiej trafić. Nasi programiści 

do perfekcji opanowali takie technologie, jak PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, dzięki 

czemu nasze możliwości techniczne są w stanie nadążyć za kreatywnością naszych 

klientów. Nie jesteśmy tylko podwykonawcami – jesteśmy partnerami angażującymi się w 

100 %, tak by oddać w Wasze ręce projekty nowoczesne i bezpieczne. Naszym priorytetem 

jest dostarczenie najwyższej jakości w jak najlepszej cenie. Nasze umiejętności zostały 

docenione przez najlepszych. To właśnie dlatego marka PrestaShop nadała nam status 

platynowego partnera. Z Jash Technologie Wasza firma zdobędzie klucz do współczesnego 

Internetu. 
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FIRMA: Loopa.eu Anna Hańć-Oracz 

Loopa.eu  

ul. Brukowa 28A 

05-092 Łomianki 

www.marketizator.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Igor Czajkowski, Dyrektor ds. Rozwoju 

e- mail: igor.czajkowski@loopa.eu 

tel. 791 44 59 59 

 

OFERTA: Loopa.eu 

Marketizator to innowacyjna platforma do optymalizacji konwersji, składająca się z trzech 

współpracujących ze sobą narzędzi: 

 personalizacje,  

 testy A/B,  

 ankiety. 

Wszystkie te narzędzia działają na użytkownikach w czasie rzeczywistym przy 

wykorzystaniu zaawansowanej segmentacji. Dzięki łatwemu wdrożeniu na dowolnej stronie 

www i prostej obsłudze, Marketizatora może wykorzystywać każdy marketingowiec bez 

angażowania webmastera lub działu IT. 

 

Marketizatora wyróżnia przede wszystkim niespotykana wśród konkurencyjnych rozwiązań 

możliwość segmentacji po ponad 40 parametrach, takich jak m.in. zachowanie użytkownika 

w serwisie, historia jego konwersji, pogoda, ciasteczka, zmienne niestandardowe, a nawet 

odpowiedź jaką udzielił użytkownik w ankiecie w tej lub poprzedniej sesji.  

 

Unikalną funkcjonalnością Marketizatora są zmienne onPage, które bez żadnej wiedzy 

programistycznej można utworzy w locie na podstawie treści stron, jak np. kategoria 

produktu, którą ostatnio oglądał użytkownik, czy wartość koszyka, czy kliknięcie w jakiś 

element na stronie. 

 

Marketizator daje możliwość eksperymentowania z różnymi scenariuszami personalizacji i 

precyzyjnego mierzenia ich rezultatów, w tym daje możliwość definiowania indywidualnych 

celów. Dzięki personalizacji można w czasie rzeczywistym reagować na potrzeby klienta, 
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jego zachowanie, przeglądane strony, źródło wejścia itd. i reagować w odpowiedni do niego 

sposób, wyświetlając np. spersonalizowane zachęty przy wyjściu ze strony. 

To doskonała technika do zwiększenia sprzedaży z tzw. porzuconych koszyków… zanim de 

facto zostaną porzucone, a to dzięki wykrywaniu intencji porzucenia strony przez 

użytkownika. 

Z kolei funkcjonalność ankiet pozwala na badanie użytkowników, ich intencji i barier w 

dokonywaniu konwersji. Ankiety takie w dalszej kolejności można rozbudowywać o bardzo 

rozbudowane scenariusze, czyli następstwa odpowiedzi, w konsekwencji przekształcając je 

w zautomatyzowane interakcje z użytkownikami. Celem takich interakcji jest przekonać 

opuszczających serwis użytkowników do dokonania konwersji teraz lub w przyszłości – 

najlepiej aby odbywało się to w jak najbardziej zautomatyzowany sposób, dzięki czemu 

można takie działania prowadzić 24h na dobę i ograniczyć koszty obsługi klienta. 

 

Loopa.eu jest wyłącznym przedstawicielem Marketizatora na Polskę, oferując poza 

wsparciem dla samodzielnych użytkowników, także pełną obsługę procesu optymalizacji 

konwersji począwszy od analiz użyteczności, a na wdrażaniu unikalnych i innowacyjnych 

pomysłów growth hacking kończąc. 
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FIRMA: Okazje.info 

Okazje.info  

Al. Tadeusza Kościuszki 23/25  

90-418 Łódź 

www.okazje.info.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Wojciech Karwowski tel. 42 235 13 11 

e-mail: w.karwowski@okazje.info.pl 

 

OFERTA: Okazje.info 

• Prezentacja ofert sklepu w Porównywarce Cen 

• Szybka i darmowa integracja z Porównywarką dostępna dla największych technologii 

sklepowych 

• Brak opłat abonamentowych – opłata pobierana jedynie na przekierowania 

• Baza 7 milionów użytkowników zdecydowanych na inwestycję w zakup 

• Elastyczna optymalizacja kosztów i korzyści dzięki Strategii Pozycjonowania Ofert 

• Stałe wsparcie techniczne i doradztwo eksperckie na każdym etapie współpracy 

• Dodatkowe narzędzia budowania wizerunku i wsparcia sprzedaży 

• Program Wiarygodne Opinie – darmowe oznaczenie dla sprzedawców 

zapewniających najwyższy poziom obsługi klienta, wyróżniające ich ofertę na 

Okazje.info 

• Ekspozycja logo w prestiżowych miejscach serwisu – Patron Kategorii i Popularny 

Sprzedawca 

• Możliwość ekspozycji gazetek reklamowych 

• Darmowe widżety wizerunkowe 

• Patronat nad raportami rynkowymi i publikacjami, także z komentarzem eksperckim 

• Udział w akcjach specjalnych i Programie Lojalnościowym 

• Reklamy bannerowe 

• Precyzyjne targetowanie w tysiącach kategorii produktowych 

• Kilkanaście formatów reklamowych na najczęściej odwiedzanych stronach 

Porównywarki 

• Kompleksowa obsługa: szybkie uruchomienie kampanii i optymalizacja w trakcie 

emisji 

• Strategia, kreacja oraz raportowanie i wnioski dla kolejnych działań na życzenie 

• Konkurencyjne stawki i model rozliczeniowy do wyboru. 
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FIRMA: Katarzyna Burda Agencja Social Media 

PasujeMi.pl 

Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) 

Podole 60  

30394 Kraków 

www.pasujemi.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Katarzyna Burda 

tel.: 509 448 457 

mail: kasia@pasujemi.com 

 

OFERTA: PasujeMi.pl 

PasujeMi.pl, to innowacyjna platforma modowa, składająca się z kilku filarów: 

 MARKETPLACE MODOWY agregujący ponad 100 tysięcy produktów z 

najpopularniejszych w Polsce sklepów odzieżowych w jednym miejscu, 

 PLATFORMA SPRZEDAŻOWA oferująca możliwość sprzedaży swoich produktów 

za pośrednictwem serwisu PasujeMi.pl, 

 najnowsze TRENDY I STYLIZACJE tworzone w oparciu o dostępne do zakupu 

ubrania i KREATOR STYLIZACJI, 

 quiz umożliwiający sprawdzenie TYPU SYLWETKI oraz DOPASOWANIE do niej 

dostępnych ubrań i stylizacji, 

 centrum BLOGOSFERY modowej  najciekawsze wpisy z polskich i zagranicznych 

blogów w jednym miejscu. 
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FIRMA: Salelifter sp. z o.o. 

Salelifter sp. z o.o. 

ul. Raciborska 35A 

44-200 Rybnik 

www.salelifter.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Kamil Milian / business development manager 

tel.: +48 503 725 719 

mail: k.milian@salelifter.com 

 

OFERTA: Salelifter 

Zajmujemy się monetyzacją baz mailingowych oraz dostarczaniem wysokiej jakości 

leadów marketingowych dla firm poszukujących dotarcia do swoich przyszłych 

klientów.  

Monetyzacja baz mailingowych odbywa się w pełni automatycznie, bez konieczności 

poświęcania czasu ze strony właściciela bazy. Do działań tych wykorzystujemy własny 

system do wysyłki maili, nowatorskie narzędzia do porządkowania i przygotowywania baz do 

działań marketingowych (www.expectus.com.pl). Współpracujemy z najważniejszymi 

partnerami biznesowymi na rynku i oferujemy dostęp do ponad 90% kampanii mailingowych 

realizowanych w polskim internecie.  

Generujemy leady marketingowe z możliwością dotarcia do bardzo sprecyzowanych grup 

użytkowników w oparciu o ich dane deklaratywne oraz zachowania w internecie i intencje 

zakupowe badane w czasie rzeczywistym. Wykorzystujemy geotargetowanie oraz 

targetowanie demograficzne i behawioralne. Posiadamy bazy mailingowe zawierające 

ponad 10 milionów rekordów. Realizujemy kampanie marketingowe łączące działania 

mailingowe i pracę call center, w ten sposób dostarczamy naszym partnerom zweryfikowane 

kontakty handlowe, zainteresowane danym produktem/marką. 

 

Wyróżnia nas: 

 Wykorzystanie najnowszych technologii zwiększających efektywność kampanii 

 Współpraca z największymi domami mediowymi i agencjami marketingowymi w 

Polsce 

 Doradztwo w zakresie doboru najlepszych rozwiązań dla każdego partnera  

 Bardzo przyjazny i efektywny model współpracy monetyzacji cechujący się wysokimi 

prowizjami 
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FIRMA: SARE SA 

SARE 

Siedziba: ul. Raciborska 35a 

44 - 200 Rybnik 

 

Oddział: ul. Grzybowska 2 lok. 34 

00-131 Warszawa 

www.sare.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dział New Business 

Anna Baron 

tel.: +48 512 069 220 

E-mail: a.baron@sare.pl 

 

OFERTA: SARE 

 

SARE - jesteśmy technologiczną spółką, działającą w branży marketingu i komunikacji, 

której głównym celem jest wspieranie sprzedaży, poprzez dostarczanie Klientom 

zaawansowanych narzędzi, wykorzystywanych w komunikacji online. System SARE 

pozwala na przeprowadzenie złożonych kampanii e-mailingowych i SMS-owych, które 

pomogą utrzymać pozytywne relacje z Odbiorcami oraz wpłyną na kreowanie wizerunku 

Twojej marki. Nasi Klienci mają również możliwość wykorzystania unikalnych 

funkcjonalności, dzięki językowi programowania SAREscript, a także opcję integracji 

przekazów mailingowych z wysyłką SMS oraz ankietami. System wykorzystywany jest w 

programach lojalnościowych, konkursach, komunikacji wewnętrznej a także relacjach 

inwestorskich. Pomagamy w efektowny i skuteczny sposób docierać z komunikatem do jego 

Odbiorców, zapewniając kompleksową obsługę naszych ekspertów od kreacji kampanii aż 

po jej realizację.   

 

Posiadana przez nas unikalna wiedza oraz ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży, 

przekładają się na efekty biznesowe naszych Klientów. Dedykowane narzędzia, pozwalają 

na doskonałe dopasowanie funkcji Systemu do preferencji oraz potrzeb rynku. Wyzwania, 

jakie od lat stawiają przed nami wymagający Klienci, pobudzają naszą kreatywność, dzięki 

czemu nieustannie tworzymy nowatorskie produkty, dopasowane wprost do ich 

indywidualnych potrzeb. SARE to nie tylko technologia, stworzona do wysyłki e-maili, to 

platforma ciągle optymalizowanych narzędzi, szytych na miarę potrzeb rynku. W odpowiedzi 
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na nowości technologiczne rozbudowujemy swój potencjał i portfolio usług. Nasi doradcy 

nieustannie wdrażają i przekształcają funkcjonalności systemu, udowadniając tym samym, iż 

są ekspertami w swojej dziedzinie. 

 

Jesteśmy autorami innowacyjnego produktu SAREhub, który pozwala na zarządzanie, 

integrację, analizę oraz wyzwalanie działania wielu zewnętrznych systemów z poziomu 

jednego panelu. Intencją SAREhub jest zarządzanie wszystkimi kanałami komunikacji oraz 

całkowita automatyzacja spersonalizowanego przekazu, w odpowiednim czasie i za pomocą 

odpowiednich kanałów. W tym celu, świadczymy usługi z zakresu analityki internetowej w 

oparciu o autorskie narzędzie, jakim jest SAREweb. Budujemy bazy adresowe oraz 

zarządzamy nimi. System opracowany jest tak, aby zapewnić intuicyjną obsługę wszystkich 

jego funkcji.  

 

SARE to również doradztwo strategiczne i prawne w zakresie online marketingu. Dbając o 

to, by nasi Klienci prowadzili marketing bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, prowadzimy certyfikowane szkolenia oraz warsztaty, wspierające ich w zakresie 

stosowania dobrych praktyk e-mail marketingu. Do Klientów podchodzimy w sposób 

kompleksowy, umożliwiając im analizowanie, planowanie, raportowanie, realizację kontrolę 

wielu procesów, jakie składają się na skuteczną i zautomatyzowaną komunikację. 
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FIRMA: Skąpiec.pl Sp. z o.o. 

Skąpiec.pl Sp. z o.o.  

ul. Zelwerowicza 20 53-676 Wrocław 

www.skapiec.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Anna Mazurek tel. 71 788 61 36 

e-mail: a.mazurek@skapiec.pl 

 

OFERTA: Skąpiec.pl Sp. z o.o. 

Skąpiec.pl to pierwsza polska porównywarka cen, a także przewodnik po wirtualnych 

zakupach. Działamy na rynku od 2004 roku! 

 

Serwis umożliwia: 

• sprawdzenie cen niemal 2,5 mln produktów i odnalezienie interesującego produktu w 

najniższej cenie 

• porównanie ofert 3100 sklepów internetowych 

• wyszukanie najlepszej oferty produktowej 

• zapoznanie się z informacjami i opiniami dotyczącymi produktów, a także sklepów 

• przejście na stronę sklepu internetowego w celu dokonania zakupu 

 

Korzyści wynikające ze współpracy z serwisem Skąpiec.pl to: 

• dotarcie z ofertą do ponad 3,5 milionów potencjalnych klientów 

• realne zwiększenie przychodów sklepu 

• zaistnienie w świadomości internautów 

• zwiększenie rozpoznawalności marki 

• możliwość konkurowania nie tylko ceną, ale również jakością usług dodatkową promocje 

sklepu 

 

Dodatkowe możliwości dla Partnerów: 

• „Promowane oferty” – wyróżnienie oferty na tle innych ofert 

• możliwość zakupu powierzchni reklamowej 

• możliwość przeprowadzenia niestandardowych akcji promocyjnych 
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FIRMA: Stralfors Sp. z o.o. 

Stralfors  

ul. Parkowa 56  

86-130 Laskowice 

www.stralfors.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Mateusz Wypych  

Sales Manager  

tel. +48 664 740 970 

e-mail: mateusz.wypych@stralfors.pl 

 

OFERTA: Stralfors Sp. z o.o. 

Stralfors develops and offers communication solutions giving companies with many 

customers completely new opportunities for more personal and stronger customer relations. 

 

Stralfors, grupa należąca do koncernu PostNord jest skupiona na szeroko rozumianej 

komunikacji Business–to– Business i Businsess–to–Customer. 

 

W dywizji Fulfilment koncentrujemy się na rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w 

obszarze łańcucha dostaw dla Klientów. Oferujemy rozwiązania logistyczne od lat 90’ i 

posiadamy rozległą wiedzę o tym jak prowadzić operacje: wejścia towaru na magazyn, 

wyjścia, magazynowania, obsługi zwrotów (włączając proces refurbishmentu). Naszym 

celem jest optymalizacja procesów, redukcja kosztów i generowanie wartości. Pomagamy 

naszym Klientom osiągać większe sukcesy poprzez działania logistyczne, które przestają 

być kosztem, a dają – zwrot z inwestycji! 

 

Wierzymy, że logistyka to obszar działania firmy, który generuje koszty. Koszt jednak 

połączony z odpowiednio dobranymi działaniami marketingowymi – pozwala na 

intensyfikację komunikacji z Klientem, budowanie wizerunku marki i wyjątkowego „customer 

experience”. Dla nas – przesyłka, produkt przekazany Państwa Klientowi – to kolejny kanał 

komunikacji. 

Realizujemy usługę Fulfilmentu dbając o dobór, spakowanie i przesłanie produktów z 

magazynu, wraz z personalizowaną (dla odbiorcy B2B, B2C) wiadomością. Nasze procesu 

umożliwiają nam obsługę wszystkich obszarów rynku do których Państwo docieracie z 

produktem, komunikatem. 
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FIRMA: TELETARGET Sp. Z o.o. 

Teletarget 

ul. Raciborska 35a 

44-200 Rybnik  

www.teletarget.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert: 

Katarzyna Wejnerowska/ Kierownik Oddziału 

tel.: 512 771 215 

mail: k.wejnerowska@teletarget.pl 

 

OFERTA: TELETARGET 

 

Jesteśmy spółką specjalizującą się w projektowaniu i realizacji dedykowanych i 

profesjonalnych kampanii telemarketingowych. Naszym nadrzędnym celem jest najwyższy 

poziom indywidualnie dopasowanych do potrzeb Klienta oraz Odbiorcy końcowego 

kampanii telemarketingowych. Stawiamy na efektywny dobór optymalnych baz danych, 

integrację wielu kanałów kontaktu z Klientem oraz wysokie kompetencje konsultantów 

telefonicznych. Pracujemy zgodnie z prawem pod okiem najlepszych prawników. Jesteśmy 

w stanie przeprowadzić rozmowy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w 

roku.  

 

Specjalizujemy się w obsłudze serwisów informacyjnych oraz infolinii. Realizujemy projekty 

polegające na umawianiu spotkań, generowaniu leadów oraz projekty sprzedażowe. 

Badania marketingowe bądź weryfikacja bazy danych nie stanowi dla nas problemu.   

 

Konsultanci TeleTarget w profesjonalny sposób przeprowadzają kampanię windykacji. Nasi 

partnerzy dzięki kampanii windykacji odzyskali należne pieniądze od swoich dłużników. 

Prowadzimy działa w zakresie: windykacji miękkiej, telefonicznego monitoringu jak i wysyłki 

powiadomień i wezwań do zapłaty. 
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FIRMA: Tradedoubler Sp. z o.o. 

Tradedoubler Sp. z o.o.  

ul. Piękna 28/34  

00-547 Warszawa 

www.tradedoubler.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Marta Zielonka tel. 22 379 39 20 tel. +48 505 150 634 

e-mail: marta.zielonka@tradedoubler.com 

 

OFERTA: Tradedoubler Sp. z o.o. 

 

Narzędzia i technologie  

• Zawansowane platformy technologiczne do zarządzania działaniami w modelu płatności za 

efekt  (performance marketing)  

• Dedykowane rozwiązania dla eCommerce zwiększające sprzedaż, optymalizujące 

konwersję i koszty  działań sprzedażowo-marketingowych 

 

Marketing efektywnościowy  

• Kompleksowa realizacja i zarządzanie programami partnerskimi w ramach największej 

sieci afiliacyjnej w Polsce  

• Płatności za efekt w różnych modelach rozliczeń (CPL, CPA, CPS, CPC)  

• Kampanie wizerunkowe i sprzedażowe  

• Mobile marketing  

• Generowanie sprzedaży dla eCommerce w oparciu o sieć afiliacyjną  

• Kampanie emailingowe  

• Geotargeting, retargeting, korejestracja  

• Social media 

 

Doradztwo  

• Analiza potrzeb w zakresie działań sprzedaży online  

• Optymalizacja procesów sprzedażowych  

• Doradztwo strategiczne 
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FIRMA: Value Media Sp. z o.o. 

Value Media Sp. z o.o.  

ul. Prosta 51  

00-017 Warszawa 

www.valuemedia.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Kamil Wiszowaty tel. +48503071343 

e-mail: k.wiszowaty@valuemedia.pl 

 

OFERTA: Value Media 

Value Media – Dom mediowy oferujący profesjonalne usługi z zakresu planowania, realizacji 

i optymalizacji kampanii. Specjalizuję się w kampaniach rozliczanych za efekt. Wykorzystuje 

optymalne narzędzia pozyskiwania klientów: PPC, SEO, Performance, RTB. mailing i inne.  

Posiada własną platformę do optymalizacji działań mediowych, która monitoruje wszystkie 

aktywności mediowe, a także cały ruch organiczny i bezpośredni. Dom Mediowy Roku 2012 

w rankingu Impactora, potrójnie wyróżniony w konkursie Golden Arrow za najlepszą 

kampanie online i najlepszą kampanie SEM. Odpowiadamy za obsługę m.in. takich Klientów 

jak: PKO Bank Polski, Neo24.pl, Netia, Nazwa.pl, Credit Agricole, Ergo Hestia.  
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FIRMA: Ve Interactive Poland Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 49 Trinity Park III wejście C 

02-672 Warszawa 

www.veinteractive.com/pl  

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Business Development tel. +48 22 395 63 50 

e-mail: info@pl.veinteractive.com 

 

OFERTA: Ve Interactive Poland Sp. z o.o. 

Ve Interactive dostarcza rozwiązania technologiczne, dzięki którym firmy i sklepy 

internetowe mogą m.in. pozyskiwać nowych klientów, ograniczać liczbę porzucanych 

transakcji oraz zwiększać sprzedaż na swoich stronach. 

 

Z rozwiązań Ve Interactive korzysta ponad 10 tysięcy firm na całym świecie, pomagając im 

w m.in. w redukcji współczynnika porzuceń strony, podnoszeniu zaangażowania 

użytkowników, redukcji odsetka porzucanych koszyków oraz zwiększaniu ruchu na stronie. 

Skuteczność rozwiązań Ve Interactive potwierdza ponad 60 nagród i wyróżnień branżowych 

i biznesowych, zdobytych na całym świecie. 

 

Wszystkie rozwiązania Ve Interactive, takie jak VeAssist, VeContact, VeChat i VeAds, 

zintegrowane są w jedną, spójną platformę marketing automation - VePlatform. 

 

VePlatform wyróżnia się m.in. brakiem opłat za uruchomienie, konfigurację i optymalizację 

kampanii, prostym i szybkim wdrożeniem, a przede wszystkim rozliczeniem w modelu 

efektywnościowym - uzależnionym od wysokości wygenerowanego dla klienta dodatkowego 

przychodu. Także wszystkie prace techniczne, graficzne i administracyjne wykonuje zespół 

Ve Interactive. 

 

Aplikacje wchodzące w skład VePlatform:  

•  VeContact - odzyskuje informacje o porzucanych koszykach i tworzy inteligentne, 

spersonalizowane mailingi, które przyciągają klientów z powrotem na stronę sklepu. W 

rezultacie sklep może osiągnąć wzrost konwersji z opuszczonego ruchu i znacznie obniżyć 

koszty pozyskania klienta.  

•  VeChat - umożliwia zatrzymanie klientów, którzy zamierzają opuścić stronę sklepu 

internetowego. Po określonym czasie bezczynności użytkownika na stronie lub przy próbie 

jej  
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opuszczenia, aktywuje się okienko graficzne z informacjami o promowanych produktach, 

aktualnych promocjach lub innym komunikatem marketingowym.  

•  VeAssist - zmniejsza współczynnik porzuceń (bounce rate) poprzez wyświetlanie 

dynamicznie generowanego okna graficznego klientom wchodzącym na stronę z 

wyszukiwarek. Takie okno może zawierać ofertę produktową, dopasowaną do frazy 

wyszukiwania klienta, lub informację o aktualnych promocjach.  

•  VeAds Retargeting - umożliwia dotarcie do osób, które opuściły stronę sklepu bez 

dokonania zakupu poprzez dynamicznie generowane kampanie reklamowe wyświetlające 

produkty, które te osoby przeglądały.  

•  VeAds Prospecting - generuje nowy, wartościowy ruch na stronie sklepu i pozyskiwanie 

nowych klientów poprzez dynamicznie generowane kampanie reklamowe, docierające do 

odbiorców w sposób zgodny z ich zwyczajami zakupowymi. 

 

Więcej informacji o Ve Interactive i VePlatform na stronie internetowej. 
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3. Płatności on-line 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Commerce Polska – KATALOG firm i usług  
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FIRMA: DialCom24 Sp. z o.o. 
DialCom24  

ul. Kanclerska 15  

60-327 Poznań 

www.przelewy24.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Jacek Kinecki tel. +48 61 642 93 45, e-mail: partner@przelewy24.pl 

 

OFERTA: DialCom24 

Serwis Przelewy24 to internetowy serwis pośredniczący w przekazywaniu płatności 

pomiędzy Klientem i Beneficjentem. Kładzie ogromny nacisk na dostarczanie najwyższej 

jakości aplikacji i profesjonalnych usług. 

 

Oferta serwisu Przelewy24 stanowi najszerszą ofertę na rynku płatności elektronicznych. 

Dzięki Przelewy24 udostępnią Państwo swoim klientom ponad 50 różnych kanałów 

płatności. Aktualnie obsługujemy 37 banków w Polsce, umożliwiamy realizację płatności 

kartami płatniczymi w tym Visa, Mastercard, American Express, udostępniamy elektroniczny 

wielowalutowy portfel  PayPal, Moneybookers oraz usługę SMS Premium. Ponadto w skład 

naszej oferty wchodzi innowacyjny system ratalny,  możliwość obsługi e-przelewów i kart 

kredytowych na rynkach  zagranicznych w tym: Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, 

Rumunia, Słowenia, Chorwacja, BiH, Litwa, Łotwa,  Estonia, płatności rekurencyjne (np. za 

subskrypcję) oraz obsługa płatności mobilnych  (dostarczamy gotowe biblioteki do aplikacji 

mobilnych, zapewniamy obsługę płatności dla stron light na urządzeniach mobilnych). W 

ostatnim czasie wprowadziliśmy również nową metodę płatności FerBuy, z odroczonym 

terminem płatności do 14 dni „Kup teraz, zapłać później”. 

 

Nasza usługa zintegrowana jest z najpopularniejszymi platformami sklepowymi – dzięki 

temu integracja jest bardzo prosta i szybka. Dla platform niezintegrowanych z naszym 

serwisem przygotowaliśmy szereg gotowych modułów pozwalających bezpiecznie 

zainstalować nasz system płatności w sklepie/serwisie. 

 

Zapewniamy w pełni automatyczne, kompleksowe rozwiązanie do obsługi transakcji np. 

wywołanie usługi płatności z poziomu dokumentu w formacie PDF, automatyczne 

generowanie faktur. 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie się zaprezentujemy, przedstawimy ofertę. 
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FIRMA: Dotpay S.A. 

Dotpay S.A.  

ul. Wielicka 72 30-552 Kraków 

www.dotpay.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dział Handlowy tel. 12 688 26 50 

e-mail: handlowy@dotpay.pl 

 

OFERTA: Dotpay  

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE KLASY EBIZNES 

 

Dotpay S.A. od lat nieprzerwanie dostarcza innowacyjne usługi w zakresie płatności 

internetowych w e‐commerce. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości rynku, wspieramy 

naszych Klientów i wskazujemy im najdogodniejsze rozwiązania płatnicze. W swojej 

działalności stawiamy na dostarczenie klientom najnowocześniejszych oraz 

bezpiecznych rozwiązań technologicznych. Ciągły rozwój usług na dynamicznie 

zmieniającym się rynku, indywidualne podejście do Klienta, wreszcie stabilność i 

niezawodność sprawiają, iż cieszymy się zaufaniem tysięcy sprzedawców internetowych. Z 

myślą o potrzebach Klientów, w ofercie Spółki znajdują się także usługi Premium Rate (SMS 

i połączenia telefoniczne o podwyższonej płatności). 

 

Celem firmy jest wspieranie podmiotów działających w sektorze e‐commerce i m‐commerce 

w rozwijaniu sprzedaży online w kraju oraz na zagranicznych rynkach. W związku z tym 

rozwiązania oferowane przez Dotpay to nie tylko samo przekazanie środków od Kupującego 

do Sklepu, ale także spowodowanie, że proces ten jest możliwie krótki, łatwy i bezpieczny 

dla obu stron. Dotpay to pierwszy na rynku polskim operator płatności online oraz pierwsza 

firma, która wprowadziła w naszym kraju rozwiązania wspierające sprzedaż w kanałach 

omni‐ i multichannel. 

 

Płatności Mobilne Dotpay oraz Płatności Międzynarodowe Dotpay umożliwiające wpłaty w 

różnych walutach także z poziomu urządzeń mobilnych zyskały szczególne uznanie 

konsumentów i ekspertów w sektorze e‐commerce w 2015r. Świadczą o tym nagrody w 

prestiżowym konkursie Ekomersy 2015 organizowanym przez Fundacje Polak 2.0. Rok 2016 

to nowe rozwiązania i stale najwyższy poziom obsługi naszych klientów. 
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‐ Największa na rynku ilość kanałów i metod płatności  

‐ Obsługa płatności mobilnych  

‐ Obsługa płatności cyklicznych i płatności jednym kliknięciem  

‐ Obsługa ratalnych i odroczonych form płatności 

‐ Obsługa płatności w różnych walutach 

‐ Gotowa integracja z wieloma platformami  

‐ Raporty dostępne w wielu formatach 

‐ Unikalna na rynku polskim wersja demo do testów 

‐ Indywidualna opieka handlowa 

‐ Bezpieczeństwo i jakość gwarantowane Statusem Krajowej Instytucji Płatniczej oraz  

Certyfikatem PCI DSS 

‐ Ogromne doświadczenie i wieloletnia obecność na rynku 

 

Więcej na www.dotpay.pl/oferta 

 

Strategia rozwoju firmy opiera się o rzetelne badania rynku. Obserwując trendy zachowań e‐

Kupujących Dotpay kładzie duży nacisk na rozwój usług w obszarze mobile, wsparcie 

sprzedaży omnichannel oraz rozwiązania optymalizujące proces płatności za rachunki.  

 

Zgodnie z rygorystycznymi wymogami prawa, Spółka Dotpay spełnia wymogi niezbędne do 

działalności w charakterze Instytucji Płatniczej i działa pod nadzorem Komisji Nadzoru 

Finansowego.  

 

Dotpay to nowoczesne, bezpieczne i szybkie płatności klasy e‐biznes. 
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FIRMA: Internetowykantor.pl S.A. 

Internetowykantor.pl S.A.  

ul. Szyperska 14 61-754 Poznań 

www.internetowykantor.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. 61 250 45 65  

tel. +48 500 193 978 fax 61 250 45 65 

e-mail: marketing@internetowykantor.pl 

 

OFERTA: Internetowykantor.pl S.A. 

Wymiana walut przez internet 

InternetowyKantor.pl to pierwszy w Polsce kantor umożliwiający bezpieczną, tanią i szybką 

wymianę walut przez Internet. Zaufały mu dziesiątki tysięcy klientów, którzy oszczędzili 

miliony złotych. Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom biznesowo-

informatycznym, InternetowyKantor.pl w krótkim czasie stał się najpopularniejszym kantorem 

internetowym. 

 

Celem działania e-kantoru jest zapewnienie klientom rozbudowanej platformy wymiany 

walut, gwarantującej bezpieczeństwo i szybkość transakcji, przejrzystość zasad i rozliczeń 

oraz atrakcyjne ceny walut. Platforma stawia na efektywne rozwiązania, dlatego nieustannie 

rozszerza swoją ofertę. 

 

Nacisk na bezpieczeństwo, innowacje i dbałość o klienta budują przewagę konkurencyjną 

serwisu. Od początku istnienia klienci wymienili w Internetowykantor.pl już ponad 3 miliardy 

złotych. 
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FIRMA: INVIPAY Sp. z o.o. 

inviPay Sp. z o.o. 

ul. Klimczaka 1 , Warszawa 02-797 

www.invipay.com  

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Joanna Pasenik 

tel.: 22 295 11 58 

mail: jpasenik@invipay.com 

 

OFERTA: inviPay Sp. z o.o. 

 

inviPay.com to unikalna i jedyna na rynku metoda płatności online, dzięki której 

przedsiębiorca może kupić w e-sklepie i zapłacić za zakupy tak samo wygodnie i 

bezpiecznie, jak to robi poza nim tj. płaci dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu zamówienia w 

terminie płatności wynikającym z faktury, którą otrzymał od e-sklepu. Bezpiecznie, szybko i 

wygodnie na każdym etapie procesu zakupu. 

 

Z drugiej strony, e-sklep, aby móc zrealizować takie zamówienie, musi posiadać gwarancję 

otrzymania swojego wynagrodzenia. 

 

I to właśnie gwarantuje i zabezpiecza swoimi środkami inviPay.com. E-sklep już na etapie 

złożenia zamówienia przez klienta otrzymuje od inviPay.com zabezpieczenie całej płatności, 

którą może wypłacić z inviPay.com natychmiast po zrealizowaniu zamówienia i wystawieniu 

faktury (bez czekania na termin płatności faktury). Taka innowacyjna i prosta zarazem 

konstrukcja przebiegu transakcji, oparta o w pełni responsywną i szybką bramkę płatności 

inviPay.com nie tylko wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży e-sklepu - dzięki wysokiemu 

zadowoleniu Klienta - ale również pozwoli rozwijać biznes przy zachowaniu najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa. 
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FIRMA: PayU S.A. 

PayU SA 

Dane rejestrowe:  

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa  

www.payu.pl 

 

Biuro Handlowe:  

ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dział Handlowy tel. +48 61 630 60 05, e-mail: handlowy@payu.pl 

 

OFERTA: PayU S.A. 

PayU to globalny dostawca usług płatniczych dla eBiznesów obecny na najszybciej rozwijających 

się rynkach eCommerce w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji, Ameryce Łacińskiej, Afryce i 

Bliskim Wschodzie. W 16 krajach na świecie oferuje ponad 250 różnych kanałów płatności oraz 

usługi typu eWallet, które umożliwiają kupującym realizację płatności elektronicznych w szybki, 

łatwy i bezpieczny sposób, zarówno z poziomu komputera, jak i urządzeń mobilnych. 

Właścicielem PayU jest południowoafrykański koncern Naspers, który pod względem liczby 

obsługiwanych klientów w eCommerce zajmuje trzecią pozycję na świecie i charakteryzuje się 

największą dynamiką wzrostu.  W Europie Środkowo-Wschodniej PayU jest niekwestionowanym 

liderem rynku płatności elektronicznych i procesuje transakcje dla kilkudziesięciu tysięcy 

merchantów w regionie, w tym m.in. dla partnerów takich jak: Allegro, AmRest, AVON, Legia 

Warszawa, MAKRO, Orange, PKP Intercity, PLAY, Showroom.pl, TUi, Virgin Mobile. 

 

PayU charakteryzuje najwyższa rozpoznawalność i zaufanie do marki wśród kupujących. W 

Polsce co trzeci internauta, który kupuje przez Internet, korzysta z płatności PayU. 

 

Celem PayU jest rozwój rynku eCommerce i wsparcie biznesu Partnerów poprzez:  

•  dostarczenie najbardziej efektywnych narzędzi do obsługi płatności internetowych;  

•  uproszczenie procesu sprzedażowego;  

•  zwiększenie konwersji. 

 

W ofercie PayU znajduje się pełna gama rozwiązań płatniczych pokrywających niemal 100% 

polskiego rynku płatności online, w tym:  

•  płatności jednym kliknięciem – PayU | Express (zarówno kartą, jak i przelewem z banku);  

•  karty płatnicze; •  szybkie e-przelewy (pay-by-link);  

•  przelewy tradycyjne;  
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•  raty 100% online;  

•  płatności cykliczne;  

•  płatności MOTO. 

 

Prowadzenie konta w systemie PayU jest bezpłatne. Wolne od opłat są także:  

•  wdrożenie systemu;  

•  codzienne bezpłatne wypłaty środków;  

•  powiadomienia API oraz mailowe;  

•  obsługa zwrotów z tytułu zrealizowanych transakcji;  

•  dostęp do intuicyjnego Panelu Menadżerskiego, umożliwiającego zarządzanie transakcjami, 

sprawdzanie ich statusów, realizację zwrotów, generowanie raportów z tytułu rozliczonych 

płatności.  

 

Wyjątkową usługą PayU dla kupujących jest innowacyjne, bezpłatne konto PayU, w którym 

można zapisać preferowane metody płatności, m.in. szybki e-przelew PayU Express czy kartę 

płatniczą, i płacić za zakupy internetowe jednym kliknięciem. 

 

Współpraca z PayU to gwarancja najwyższego bezpieczeństwa związanego z obsługą 

transakcji.  

 

W listopadzie 2012 r. PayU SA, jako pierwsza firma w Polsce, uzyskała licencję instytucji 

płatniczej i podlega w związku z tym nadzorowi KNF. Spółka posiada certyfikat Payment Card 

Industry Data Security Standard (PCI DSS), który jest światowym standardem ustalonym przez 

organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart 

oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych, a także 

stosuje protokół SSL EV do szyfrowaniu danych, dzięki czemu zapewnia najwyższy standard 

uwierzytelniania tożsamości.   

 

PayU to instytucja płatnicza ceniona przez niezależne organizacje branży bankowej i 

eCommerce. Potwierdzają to liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. Ekomers 2012, 2013 i 2014  w 

kategorii „Najlepsze rozwiązanie płatnicze” czy nagroda Produkt Roku IT@Bank za raty PayU i 

pracę na rzecz rozwoju rynku eCommerce. 
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FIRMA: PRONIKE ABRAMOWICZ Sp. J. 

ProNike Abramowicz Sp. J.  

ul. Nagórskiego 3  

60-408 Poznań 

www.specprawnik.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Katarzyna Abramowicz tel. 501341277 

e-mail: kontakt@specprawnik.pl 

 

OFERTA: PRONIKE ABRAMOWICZ Sp. J. 

www.specprawnik.pl to nowoczesna platforma łącząca klientów biznesowych i 

indywidualnych z wybitnymi prawnikami. Serwis przedstawia Klientowi prawników od strony 

ich doświadczeń i prowadzonych spraw. Klient sam wybiera prawnika na podstawie 

kryteriów, które uważa za najważniejsze np.: doświadczenia prawnika, ceny usługi czy 

dostępności i pilności sprawy lub odległości kancelarii od Klienta.  

SpecPrawnik – Sam wybierz właściwego prawnika do swojej sprawy! 
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FIRMA: tpay.com 

Krajowy Integrator Płatności SA  

ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań 

www.tpay.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dawid Cichy 

Tel. 61 66 82 778 

E- mail: info@tpay.com 

 

OFERTA: tpay.com 

tpay.com jest marką spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. Podstawowym celem firmy jest 

wprowadzanie nowoczesnych technologii, które nie tylko ułatwiają dokonywanie płatności za 

produkty i usługi zakupione w Internecie, ale zapewniają również szybkość oraz 

bezpieczeństwo transakcji. 

 

 tpay.com oferuje klientom możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem największej 

na rynku liczbie kanałów bankowych. tpay.com umożliwia również przyjmowanie płatności 

kartami kredytowymi: VISA, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, American Express, 

przy współpracy z renomowanymi firmami Elavon i PayPal. Wachlarz kanałów płatności jest 

nieustannie poszerzany o kolejne banki, wirtualne portmonetki itp. 

 

 tpay.com oferuje:  

• Szybką integrację dla najpopularniejszych modułów sklepowych (pełna lista pod adresem 

https://tpay.com/integracja-w-sklepach) 

 • Wygodne sposoby dokonywania płatności dzięki przejrzystemu panelowi transakcyjnemu 

dopasowującemu się do wielkości urządzenia, na którym jest wyświetlany. (technologia 

Responsive web design)  

• Automatyzację procesu płatności na wszystkich kanałach bankowych dostępnych w 

ramach serwisu.  

• Personalizację panelu transakcyjnego.  

• Samodzielne zarządzanie funkcjami płatności w panelu administracyjnym.  

• Możliwość generowania odnośników płatności.  

• Możliwość zdefiniowania wielu rachunków do wypłat.  

• Zlecanie nawet do 500 przelewów bankowych jednocześnie.  

• Ustawienia wysyłania powiadomień o transakcjach przez system.  

• Możliwość negocjacji stawek prowizyjnych w każdym momencie współpracy.  

 
 

https://tpay.com/integracja-w-sklepach
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System tpay.com posiada liczne certyfikaty gwarantujące spełnienie wymaganych norm 

bezpieczeństwa np. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Innowacyjne 

rozwiązania wprowadzane przez tpay.com zostały wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w 

branżowych konkursach i rankingach. 

Równolegle rozwijanym produktem jest serwis eHat.me(https://ehat.me/), który umożliwia 

skuteczną i szybką zbiórkę pieniędzy na dowolny cel. 
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4. Treści Cyfrowe 
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FIRMA: e-Muzyka S.A.  

e-Muzyka S.A.  

ul. Zwycięzców 18 03-941 Warszawa 

www.e-muzyka.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Patrycja Łobaczewska tel. 22 427 31 90 

e-mail: patrycja@e-muzyka.pl 

 

OFERTA: e-Muzyka S.A. 

Dostarczanie pod klucz serwisów dla operatorów telekomunikacyjnych • Agregacja kontentu 

majorsów (Universal, Sony, Warner, EMI) i niezależnego (Orchard, polskie labele) 

 

• Obsługiwane serwisy z muzyką: Muzodajnia (Plus), Sklep mp3 T-Mobile, PlayTheMusic 

(Play), Empik.com, Mood (Vectra, Netia, NC+, Toya), Payback  

 

• Do tego dostarczanie kontentu i obsługa serwisów Ring Back Tone i Ringtone, serwisów 

na potrzeby akcji marketingowych (Disney, Telepizza, itp.)  

 

• W  zależności od potrzeb partnera, dostarczamy pełne spektrum usług technicznych i 

marketingowych: serwis pod klucz lub samą bazę kontentu, zarzadzanie kontentem, 

newsami, promocjami, pośredniczenie w relacjach w wytwórniami i OZZ  

 

• Agregacja kontentu niezależnych polskich wytwórni i dostarczanie do polskich i 

międzynarodowych serwisów  

 

• Obecność w YouTube, Spotify, Deezer, Wimp, iTunes, Nokia Music, xBox Music 

(Microsoft) i wszystkich własnych dostarczanych dla operatorów  

 

• Agregujemy kontent ok. 50 polskich labeli, produkujemy kontent, prowadzimy marketing i 

rozliczenia 
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5. Usługi IT dla e-commerce 
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FIRMA: Bold Brand Commerce Sp. z o.o.  

Bold Brand Commerce  

ul. Gabrieli Zapolskiej 9  

30-126 Kraków 

 www.bold.net.pl  

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Borys Skraba tel. 48 501 351 542 

e-mail: kontakt@bold.net.pl 

 

OFERTA: Bold Brand Commerce Sp. z o.o. 

Bold Brand Commerce świadczy usługi konsultingowo-wdrożeniowe dla rynku e-commerce. 

Firma posiada ponad 7 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów e-

commerce B2C i B2B klasy enterprise opartych o platformę Magento. Skutecznie planujemy 

pełen zakres działalności handlowej w Internecie. Od marki i jej strategii, poprzez politykę 

cenową, promocyjną, logistykę, aż po pełny projekt sklepu i jego wykonanie. W portfolio 

klientów znajdują się renomowane marki z branży: DIY, fashion&beauty, finansowej, 

wydawniczej i FMCG.  

 

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ? 

 Zespół doświadczonych konsultantów, projektantów UX i front/back-end 

deweloperów 

 Certyfikowani programiści oraz specjaliści rozwiązań Magento 

 Ponad 40 zrealizowanych z sukcesem projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą: 

w Niemczech, Szwajcarii, Irlandii i USA 

 Głęboka wiedza na temat obu wersji systemu Magento (Community i Enterprise) 

poparta m.in. certyfikatami 

 Wiodące marki wśród klientów i partnerów biznesowych m.in.: Castorama Polska, 

Mennica Polska, Libet, First Data, Nestlé, Obsessive, Prima Moda, Bayla, MonCred. 
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FIRMA: DAZUMI Sp. z o.o.  

DAZUMI  

ul. Banderii 4 lok. 162  

01-164 Warszawa 

www.dazumi.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Kamila Głowacz tel. +48 881 945 108 

e-mail: K.glowacz@dazumi.com.pl  

 

OFERTA: DAZUMI Sp. z o.o.  

Dazumi Sp. z o.o. działająca na rynku od 2007 roku to spółka zajmująca się 

najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi dla rynku e-commerce oraz branży 

logistycznej, współpracująca z największymi firmami kurierskimi na świecie. 

 

Wiodącym projektem spółki jest nowa usługa logistyczna – STACJA Z PACZKĄ 

(www.stacjazpaczka.pl) – oferująca branży e-commerce sieć Punktów Odbioru 

zlokalizowanych na stacjach paliw ORLEN. 
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FIRMA: Firma Handlowo Usługowa VMP Piotr Grochowski – Program E-Commerce 

Manager (ECM) – produkt konsorcjum VMP i RAPIKO Rafał Gajda 

 

F.H.U VMP Piotr Grochowski – Rapiko Rafał Gajda.  

Program E-Commerce Manager (ECM)  

ul. Wapiennik 18D/19   

30-198 Kraków 

 

Kontakt w sprawie ofert: 

Rafał Gajda 

tel.: 601517647 

mail: biuro@rapiko.pl 

 

OFERTA: F.H.U VMP Piotr Grochowski – Rapiko Rafał Gajda. Program E-Commerce 

Manager (ECM)  

Program E-Commerce Manager umożliwia pełne i zintegrowane zarządzanie wszystkimi 

działami przedsiębiorstwa (program klasy ERP).  Dzięki połączeniu wielu funkcjonalności 

oraz nowoczesnego i intuicyjnego interfejsu użytkownika w jednym programie realizacja 

sprzedaży  jest możliwa za pomocą kilku kliknięć myszki.  

 

ECM składa się z następujących modułów: 

 Zamówienia (zamówienia i zapotrzebowania); 

 Dokumenty handlowe (dokumenty zakupowe i dokumenty sprzedażowe); 

 Magazyny (produkty, dokumenty, dostawy); 

 Wysyłki; 

 Finanse (kasa, wyciągi, zwroty); 

 Kontrahenci; 

 Produkty (produkty na magazynie, produkty u dostawców); 

 Raporty; 

 

W programie ECM nacisk został położony na automatyzację procesów związanych z 

kompleksową obsługą sprzedaży, aby maksymalnie odciążyć użytkownika. Dlatego 

wszystkie moduły są powiązane ze sobą dzięki czemu znaczna część dokumentów jest 

generowana automatycznie przez system w odpowiednim momencie realizacji zamówienia. 

Program ten pozwala w prosty i intuicyjny sposób zarządzać sprzedażą prowadzoną przez 
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różne kanały, ponieważ wszystkie informacje spływają do jednego miejsca. Takie 

rozwiązanie pozawala użytkownikowi mieć wszystko pod kontrolą.   

 

Wykorzystanie programu  ECM pozwala na optymalizację magazynów, ponieważ umożliwia 

integrację z on-line z magazynami dostawców, generowanie dostaw zgodnie z potrzebami 

zamówień oraz prognozowanie sprzedaży. Program ECM współpracuje z głównymi firmami 

przewozowymi, tak aby zarządzeni wysyłkami odbywało się przy jak najmniejszym 

zaangażowaniu użytkownika. Zintegrowanie z bankami pozwala na automatyczne 

generowanie i księgowanie wyciągów bankowych. Program pozwala na kompleksową 

obsługę klientów jednocześnie umożliwiając pełen podgląd dotychczasowych transakcji wraz 

z informacją o saldach kontrahentów. Możliwość kontroli płatności i regulacji należności, a 

także przyspieszanie procesu zwrotu środków za odesłane towary pozwoli za 

zminimalizowane sytuacji, kiedy płatności są przeterminowane. Rozbudowane możliwości 

obsługi zwrotów, pozwalają łatwo i szybko przywrócić towary do sprzedaży jak i rozliczyć się 

z kontrahentem. Tak zbudowany system usprawnia i znacznie skraca czas potrzebny na 

prowadzenie przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą w Internecie, ale i nie tylko. 
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FIRMA: Edrone sp. z o.o. 

Edrone 

Szlak 77/220  

31153 Kraków 

www.edrone.me 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Michał Blak, Customer Success 

tel.: 502548401 

mail: michal@edrone.me 

 

OFERTA: Edrone 

edrone  pierwszy CRM dla eCommerce. 

 

System automatycznie zbiera i przetwarza informacje o zachowaniu klienta w sklepie i 

pozwala na łatwą Automatyzację Marketingu. 

 

Główne funkcjonalności: 

1. Gotowe scenariusze Automatyzacji Marketingu: 

 przywracanie porzuconych koszyków, 

 program lojalnościowy, 

 angażowanie nieaktywnych klientów, 

 newsletter z dynamicznymi obrazkami produktów, 

 zarządzanie klientami VIP i kupującymi najczęściej,  dopasowanie oferty po 

zachowaniu klienta. 

2. Automatyczne zapisywanie danych i tworzenie segmentów. 

3. Wysyłka dynamicznych i statycznych kampanii Newsletter. 

4. Błyskawiczna integracja bez pomocy programisty. 

5. 14dniowy okres próbny. 

 

Opis 

Wszystkie dane o kliencie są zbierane i przetwarzane w sposób automatyczny. Dzięki temu, 

że dane są uporządkowane, właściciele esklepów w prosty sposób mogą wykorzystywać je 

w komunikacji marketingowej. W tym celu edrone używa dynamicznych wiadomości i 

automatycznych komunikatów do przywracania koszyków, wybudzania klientów czy 

inicjowania programów lojalnościowych. W czasach social media i Big Data nie wystarczy 

wprowadzenie kilku danych na temat klienta do systemu. Historia transakcji to także zbyt  
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mało. Aby dotrzeć do konsumenta trzeba patrzeć szerzej. Należy brać pod uwagę wszystkie 

aspekty, które przyczyniają się do podjęcia decyzji o zakupie. 

 

W edrone profile klientów budujemy w oparciu o dane behawioralne ze sklepu, dane 

transakcyjne oraz publiczne informacje o użytkowniku, które pozyskujemy odpytując łącznie 

93 sieci społecznościowych. Dopiero zespolenie wszystkich tych informacji ze specyfiką 

sklepu i asortymentu pozwala na budowanie naturalnych i skuteczniejszych relacji z 

eklientami. 

 

Średnio tylko 45% osób pozostawiających swój adres email dokonuje zakupów. Jeśli 

udałoby nam się zaangażować połowę z nich, to zwiększylibyśmy obroty w sklepie nawet o 

25%. Innym ciekawym zjawiskiem są powracający klienci.  

 

Tylko 10% powracających klientów może dokonywać nawet 1⁄4 lub nawet 1⁄3 zakupów. 

System edrone pozwala zwiększyć udział powracających klientów (Retention Marketing) 

oraz zaangażować te osoby, które tylko przeglądają produkty. 

 

Naszym celem jest zwiększenie liczby kupujących oraz zwiększenie średniej wielkości 

portfela w esklepie. Odbywa się to przy pełnej automatyzacji gromadzenia i przetwarzania 

danych (oszczędność czasu). Obsługujemy całościową komunikację email, przez co 

wdrożenie nie wymaga dodatkowego budżetu. 

 

Załóż konto: 

https://control.edrone.me/register 

 

Zobacz Demo: 

https://democontrol.edrone.me/dashboard 
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FIRMA: FRESHMAIL Sp. z o.o.  

FRESHMAIL  

Al.29 Listopada 155c, 31-406 Kraków 

www.freshmail.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Paweł Sala/ managing director and co-founder tel. +48 516 120 803  

e-mail: pawel.sala@freshmail.pl   

 

OFERTA: FRESHMAIL Sp. z o.o.  

 

FreshMail to intuicyjny system email marketingowy, który pomoże zwiększyć sprzedaż w 

Twoim sklepie internetowym i pozyskiwać lojalnych klientów. Zapewni Ci niezbędne 

narzędzia do tworzenia, realizacji i analizy kampanii email marketingowych. Dzięki integracji 

z wiodącymi platformami e-commerce, systemem do przeprowadzania ankiet i kreatorem 

landing page, pomaga prowadzić kompleksowe działania marketingowe dla e-sklepu. 

FreshMail to także najczęściej nagradzana agencja email marketingowa w Polsce. 

 

Tworzenie wiadomości 

Dzięki FreshMail Designerowi samodzielnie przygotujesz profesjonalne newslettery. 

Stworzysz kreację od podstaw w metodzie drag & drop, tak jakbyś budował maila z klocków 

lub skorzystasz z ponad 130 responsywnych szablonów. Nie potrzebujesz umiejętności 

programistycznych ani zewnętrznych programów graficznych. Podgląd wiadomości na 

różnych urządzeniach pozwoli Ci upewnić się, jak kreacja będzie się wyświetlać na ekranach 

o różnej rozdzielczości. 

 

Testowanie oraz realizacja kampanii 

Oprócz testu SpamAssassin, FreshMail zapewni Ci możliwość przetestowania wiadomości 

w najpopularniejszych systemach pocztowych. Inspektor Kodu uchroni Cię przed ponad 30 

błędami popełnianymi w mailingach i newsletterach. Dzięki Inbox Testom możesz sprawdzić 

jak Twoja wiadomość będzie się wyświetlać w ponad 20 programach zarówno 

webmailowych, desktopowych jak i mobilnych. Testy A/B pozwolą Ci sprawdzić jaki temat i 

nadawca wiadomości jest najskuteczniejszy w przypadku Twoich odbiorców. Dzięki 

Optymalizatorowi Czasu Wysyłki ustalisz jaki dzień tygodnia i pora dnia będzie najlepsza dla 

wysyłki Twoich kampanii.  
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Oprócz zaawansowanej personalizacji, we FreshMailu możesz przeprowadzić segmentację 

zarówno według danych deklaratywnych jak i behawioralnych. Możesz np. wybrać tych 

odbiorców, którzy otworzyli maila czy kliknęli w dany link oraz wiele innych.  

Dzięki dowolnej ilości pól dodatkowych zbierzesz wszelkie interesujące dane dotyczące 

Twoich klientów. Dzięki integracji z Google Analytics i wykorzystaniu dedykowanych kodów 

trackingowych wywołasz wysyłkę zaplanowanego autorespondera na podstawie ruchu na 

stronie WWW, np. wyślesz wiadomość do osób, które nie dokonały zakupu a spędziły na 

podstronie danego produktu określony czas. 

 

Szczegółowa analiza wyników kampanii 

Dzięki zaawansowanemu raportowaniu, możesz przeglądać w czasie rzeczywistym 

interesujące Cię dane odnośnie każdej kampanii, którą przeprowadziłeś. Sprawdzając 

interakcje odbiorców z przesyłanymi wiadomościami dowiesz się, które treści mają 

największy potencjał sprzedażowy. Zweryfikujesz jakie adresy spowodowały odbicia twarde 

lub miękkie. Zobaczysz również adresy odbiorców, którzy wypisali się z Twojej listy, 

oznaczyli wiadomość jako spam oraz dowiesz się z jakiego powodu wypisali się z listy. 
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FIRMA: hybris Sp. z o.o.  

hybris Sp. z o.o.  

ul. Zygmunsta Starego 11a 44-100 Gliwice 

www.hybris.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Bartek Niwiński tel. +48 606 824 402 

e-mail: bartek.niwinski@hybris.com 

 

OFERTA: hybris Sp. z o.o. 

Moduły platformy OmniCommerce™ Baza Master Data Management (Product and Customer 

Content Management) z opcjonalną funkcjonalnością Digital Asset Management, zarządzana z 

poziomu aplikacji biznesowej Product Cockpit. 

 

Zarządzanie zamówieniami i stanami magazynowymi z punktu widzenia klientów: Order 

Management, Coss-Channel Fullfilment, Single View of Inventory. 

 

Realizacja procesów biznesowych: 

• Payment, Tax and Fraud 

• User&Account Management  

• Quote Management  

• Merchandising  

• Promotions and Sales Programs  

• Search and Navigation  

• Social Commerce  

 

Moduł online (kanał web front-end) wraz z systemem WCMS zintegrowanym z MDM. 

Moduł Print do drukowania materiałów informacyjnych – zintegrowany z MDM.  

Moduł B2B – dedykowane funkcje biznesowe dla B2B.  

Moduł Customer Service – obsługa klienta w aplikacji udostępniającej dane o wszystkich 

aktywnościach klienta. 

Moduł Mobile – udostępnianie stron WWW na urządzenia przenośne dowolnego typu.  

Moduł InStore – dedykowana w aplikacja na urządzenia mobilne dla pracowników sklepów 

fizycznych.  

Nowoczesny interfejs dający możliwość użytkownikom biznesowym realizację wielu zmian 

aplikacji e-commerce, które dotychczas mogły być wykonywane jedynie przez dedykowane 

działy IT. 

 

• Store Locator  

• Reporting  

• Business Workflow  

• Checkout  

• Cross Selling  

• Advanced Personalization  

• Pricing 
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FIRMA: INSIDER 

INSIDER 

ul. Mokotowska 1 

00640 Warszawa 

www.useinsider.com 

 

Kontakt w sprawie ofert: 

Przemysław Mirowski / Sales and Biz Dev CEE 

tel.: +48 729 670 012 

mail: przemek@useinsider.com 

 

OFERTA: INSIDER 

INSIDER  to  firma  z  branży  Big  Data  specjalizująca  się  w  personalizacji  stron  

internetowych  i  aplikacji mobilnych.  Nasza  technologia  wykorzystując  m.in.  targetowanie  

behawioralne,  testy  A/B/n  i  algorytmy predyktywne  dostarcza  rozwiązania,  dzięki  

którym  firmy,  sklepy  internetowe,  wydawnictwa,  skutecznie zwiększają, m.in.: 

 

  liczbę nowych klientów 

  wskaźniki konwersji  

  sprzedaż  

  zaangażowanie użytkowników i odwiedzających. 

 

Z  siedzibami  w  Londynie,  Dubaju,  Moskwie,  Stambule,  Warszawie  i  Sao  Paulo,  

INSIDER  jest  oficjalnym partnerem Google Analytics, któremu ufają takie organizacje jak 

eBay, MasterCard, MediaMarkt, PizzaPortal, Onet i ponad 200 innych. 

 

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, a także zachęcamy do kontaktu z 

polskim zespołem.  

 

Dla wszystkich firm z Izby Gospodarki Elektronicznej została przygotowana oferta 

specjalna! 
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FIRMA: Mobile Institute Łagód i Wspólnicy Sp. J. 

Mobile Institute  

Al. Solidarności 117/207 00-140 Warszawa 

www.mobileinstitute.eu 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Katarzyna Czuchaj - Łagód / Dyrektor Zarządzający  

tel. +48 664 446 226 

e-mail: kasia@mobileinstitute.eu 

 

OFERTA: Mobile Institute Łagód i Wspólnicy Sp. J. 

Mobile Institute to nowoczesna agencja badawcza wspierającą sprzedaż i promocję. 

 

Dla klientów to jakościowa i cenowa rewolucja w badaniach, a dla nowoczesnych 

konsumentów wygodny i naturalny sposób na podzielenie się opinią. Umożliwiamy firmom 

prowadzenie mądrego biznesu opartego o wiedzę rynkową oraz zarządzanie wizerunkiem, 

w oparciu o stały feedback z rynku. W projektach badawczych wykorzystujemy na 

niespotykaną dotąd skalę urządzenia i technologie mobilne. Dzięki temu jesteśmy tam gdzie 

Twoi konsumenci.  

 

Prowadzimy monitoring opinii omnichannel'owo, we wszystkich kanałach sprzedaży i 

komunikacji firm - podczas eventów, w sklepach i punktach usługowych, na stronach 

internetowych i w aplikacjach mobilnych, mailowo oraz wykorzystując QR kody w 

materiałach reklamowych i na produktach. Dlatego dostarczamy opinie konsumenckie, 

niezależnie w jakim kanale nasi klienci komunikują się, bądź sprzedają.  

 

Z nami monitorujesz rynek i jednocześnie kontrolujesz jakość i efektywność swoich kanałów 

sprzedaży i komunikacji, a także pracowników, obserwując trendy i porównując wyniki w 

różnych kanałach i punktach sprzedaży. Nasze ankiety są wielofunkcyjne i wspierają Twój 

biznes promocyjnie i sprzedażowo. Z ich pomocą, oprócz badania, można łatwo i szybko 

przeprowadzić także promocję, konkurs lub quiz dla konsumentów. Nasze ankiety są 

również responsywne i zaprojektowane pod kątem urządzeń mobilnych. To, według naszych 

klientów, najbardziej przyjazne i estetyczne ankiety na rynku. Wyniki badań i monitoringu 

dostarczamy naszym klientom w czasie rzeczywistym poprzez panel raportowy online, dzięki 

czemu wiedzę masz zawsze pod ręką, a przede wszystkim wtedy gdy jej najbardziej 

potrzebujesz.  
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Śledzimy również najważniejsze trendy na rynku publikując ogólnodostępne raporty.  

Do tej pory udało nam się między innymi poznać i opisać pokolenie Millennials w Polsce, 

zanalizować zmiany w zachowaniach zakupowych współczesnych kobiet i mężczyzn, 

rozpoznać najważniejsze obszary poszukiwań życiowych Polaków i ich stosunek do nowych 

technologii, określić skalę zakupów mobilnych i wielokanałowych, dowiedzieć się jaki wpływ 

na skłonność zakupową internautów mają blogosfera i media społecznościowe, a także 

sprawdzić jak nowocześni, mobilni konsumenci, kupują w branży modowej i turystycznej. 

 

Lubimy nowe wyzwania, więc chętnie poznamy Twoje potrzeby badawcze. Pamiętaj, kto 

pyta (konsumentów), nie błądzi! 
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FIRMA: Oktawave Sp. z o.o. 

Oktawave Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 44a  

02-672 Warszawa 

www.oktawave.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

dział: Andrzej Szczepkowski, Sales Director  

tel.: 661 966 121 

mail: andrzej.szczepkowski@oktawave.com 

 

OFERTA: Oktawave GmbH/Sp. z o.o. 

Oktawave to innowacyjna chmura obliczeniowa, pozwalająca na przechowywanie 

dowolnych zasobów, np. rozwiązań e-commerce, stron WWW, projektów startupowych czy 

też aplikacji biznesowych. Portfolio usług Oktawave obejmuje przede wszystkim środowiska 

serwerowe w chmurze (OCI), bezpieczny oraz najszybszy na świecie system 

przechowywania i przetwarzania danych  (OVS, OCS), a także środowiska bazodanowe i 

aplikacyjne. 

 

Nasza autorska i zaawansowana infrastruktura zabezpiecza przed przestojami 

spowodowanymi niedostępnością związaną ze zmiennym natężeniem ruchu. Unikatowy 

mechanizm Autoskalera automatycznie dostosowuje wielkość infrastruktury do aktualnego 

obciążenia aplikacji, dzięki czemu e-biznes będzie działał efektywnie nawet podczas 

przedświątecznej gorączki zakupów lub akcji promocyjnej.  

 

Oktawave pozwala zaoszczędzić koszty zakupu i utrzymania własnej infrastruktury. Opłaty 

pobierane są wyłącznie za wykorzystane zasoby. 

 

Zaufały nam m.in. takie firmy, jak: Morele.net, TUI, AVIVA, Coca-Cola oraz Grupa Pracuj.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ecommercepolska.pl Strona 84 

 

 

FIRMA: optivo GmbH/Sp. z o.o. 

optivo GmbH/ Sp. z o.o. 

ul. Pokorna 2/1409 

00-199 Warszawa 

www.optivo.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Marek Włodarczyk, Sales Director  

tel. +48 666 098 720 

e-mail: m.wlodarczyk@optivo.pl 

 

OFERTA: optivo GmbH/Sp. z o.o. 

optivo – omnichannel i e-mail marketing 

 

Zależy Ci na prowadzeniu spersonalizowanej, wielokanałowej oraz zautomatyzowanej 

komunikacji one-to-one ze swoimi odbiorcami? Współpracując z optivo, korzystasz z 

narzędzia optivo® broadmail, które pozwoli na optymalizację prowadzonych przez Ciebie 

działań oraz zwiększenie konwersji Twojego e-commercu.  Oferujemy narzędzie, dzięki 

któremu będziesz mógł wysyłać maile transakcyjne, kampanie Marketing Automation, 

tworzyć newslettery w dynamicznym, w pełni edytowalnym szablonie, wzbogaconym o 

funkcję Mobile oraz paragraf rekomendacji, targetować wysyłki do odpowiednich grup 

docelowych oraz analizować prowadzone przez siebie działania w czasie rzeczywistym, 

wykorzystując do tego zaawansowane raporty.  

 

Zrozumienie nowych zachowań konsumentów jest kluczem do budowania przewagi 

konkurencyjnej. My to rozumiemy, dlatego też nieustannie rozwijamy portfolio naszych 

usług, oddając Ci w ręce narzędzie, które pozwoli Ci odpowiadać na dynamicznie 

zmieniające się potrzeby Twojego klienta.  

 

optivo GmbH to wielokrotnie nagradzany lider e-mail marketingu w Europie. Firma powstała 

w 2001 r. w Berlinie, zaś w 2013 dołączyła do grupy przedsiębiorstw Deutsche Post DHL 

Group. 

 

Zapytaj o ofertę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc zwiększyć przychody.  
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FIRMA: ORBA Sp. z o. o. 

ORBA Sp. z o. o.  

ul. Bukowińska 10/170 

02-703 Warszawa 

 

BIURO: Ul. Niedźwiedzia 29a 

02-737 Warszawa 

www.orba.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Roman Baluta – Prezes Zarządu 

tel.: +48 646 41 84  

kom.: 530 834 300 

mail: info@orba.pl 

 

OFERTA: ORBA Sp. z o. o. 

Specjalizujemy się w  kompleksowych wdrożeniach e-commerce: 

APLIKACJE - Dedykowane aplikacje internetowe oraz rozwiązania e-bok 

ECOMMERCE - Rozwiązanie e-commerce dla rynku B2B oraz B2C 

PROTOTYPY - Realizujemy interaktywne prototypy serwisów 

DORADZTWO - Audyty oraz optymalizacja serwisów e-commerce 

 

Zaczynamy od precyzyjnego zdefiniowania celów biznesowych a kończymy na ocenie 

skuteczności ich realizacji. 

 

APLIKACJE INTERNETOWE 

Tworzymy dedykowane aplikacje dopasowane do wymagań naszych klientów. Wśród 

realizowanych przez nas projektów są start-upy, portale firmowe, strony www, gry i aplikacje 

Facebook. 

 

E-COMMERCE 

Handel internetowy to nasza specjalność. Budujemy systemy sprzedażowe B2C oraz B2B , 

projektujemy i optymalizujemy strony produktowe, integrujemy systemy, doradzamy i 

poprawiamy efektywność istniejących rozwiązań. 

 

 

 

 

mailto:info@orba.pl
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PROTOTYPOWANIE 

Wspólnie z Klientem określamy układ funkcjonalny platformy. Prototypowanie pozwala na 

określenie podstawowych funkcji platformy oraz zminimalizować ryzyko związane z 

niepoprawną logiką systemu. 

 

CONSULTING 

Dzielimy się naszą wiedzą, która stanowi największą wartość zespołu. Przeprowadzamy 

audyty usability, SEO oraz prowadzimy szkolenia dla klientów chcących rozwijać 

kompetencje wewnątrz swoich organizacji. 

 

MODUŁY MAGENTO 2 

Z naszych modułów korzystają już setki firm na całym świecie! 

Udostępniamy standaryzowane moduły Magento w ramach usługi Magento Connect oraz 

szyte na miarę rozwiązania przygotowywane dla konkretnych klientów (http://orba.pl/moduly-

magento).  

 

• Nasza wiedza, doświadczenie oraz umiejętności  doceniane są przez klientów z całego 

świata, dla których realizujemy wdrożenia w obszarze B2B oraz B2C (USA, Kanada, 

Dania, Turcja, Szwecja)  

• Jesteśmy pierwszym w Polsce partnerem Microsoft w obszarze wdrożeń e-

commerce Open Source na infrastrukturze chmurowej Azure, 

• Specjalizujemy się w realizacji niestandardowych projektów wymagających prac 

analitycznych oraz złożonych integracji z systemami ERP. W portfolio mamy 

zrealizowane projekty z budżetami przekraczającymi 700 000 PLN,  

• Każdego roku bierzemy udział w wielu wydarzeniach branżowych w roli prelegentów, 

zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. Targi eHandlu w Warszawie i Poznaniu, Meet 

Magento (Polska, Rumunia, Dania, NIemcy), Magento Imagine, Microsoft Partner World 

Conference, Microsoft Partner Strategy Conference,  

• Moduły stworzone przez naszych specjalistów są wykorzystywane przez tysiące 

sklepów (8000 instalacji) sklepów co daje nam dostęp do szerokiej wiedzy na temat 

kierunku rozwoju rynku oraz różnorodnych rozwiązań technologicznych, 

• Jesteśmy aktywnym członkiem polskiej izby gospodarki elektronicznej – mamy stały 

kontakt z nowymi trendami, wytycznymi UX oraz prowadzimy zajęcia w ramach Szkoły 

E-commerce. 
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FIRMA: S-NET sp. z o.o.  

Adres:  Ul. Lea 114  

31-133 Kraków 

www. www.s-net.pl/ 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dział Handlowy S-Net  

tel.: + 48 12 395 71 00 

mail: sales@s-net.pl 

 

OFERTA: S-NET sp. z o.o. 

 

Spółka  S-NET, lider małopolskiego rynku telekomunikacyjnego  jest dynamicznie 

rozwijającą się firmą  zajmującą się telekomunikacją oraz usługami Data Center. 

  

Mocną stroną naszej firmy jest dział hostingu. Dysponujemy dwoma własnymi obiektami 

Data Center, które są połączone wydajną siecią światłowodową. Dodatkowo S-NET posiada 

własne zasoby telekomunikacyjne, w tym 17-stą co do wielkości w Polsce sieć.  

 

W ramach marki Serverini.pl oferujemy Państwu usługi hostingowe, takie jak:  

 

Serwery dedykowane  - Oddzielna maszyna pełniąca rolę serwera dla jednego klienta. 

Proponujemy sprzęt, który usatysfakcjonuje najbardziej wymagających klientów. Oprócz 

wielu usług podstawowych znajdą Państwo opcje dodatkowe, w tym pakiety administracyjne. 

  

Serwery VPS - Oferujemy dwa typy serwerów VPS  - MVPS i RVPS. Serwery MVPS 

(Managed VPS) są dostarczane razem z usługami administracyjnymi ze strony Serverini.pl. 

Serwery RVPS (Root VPS) oferowane są bez administracji z pełnym dostępem typu root. 

Dla każdego rodzaju VPS przygotowane są cztery podstawowe pakiety sprzętowe. Dla 

bardziej wymagających klientów przygotujemy ofertę dostosowaną do ich indywidualnych 

potrzeb. W ramach serwerów VPS oferujemy także pakiety administracyjne. 

  

Hosting - Hosting to najprościej mówiąc udostępnienie miejsca na bez przerwy pracującej 

maszynie (komputer, serwer). Hosting w S-Net to gwarancja stabilności i dostępności 

serwisów. Dla klientów oferujemy trzy pakiety (Biznes Lite, Biznes START, Biznes 

Premium) w zależności od ich potrzeb. Wszystkie serwery znajdują się w polskiej, 

profesjonalnej serwerowni. 

http://www.s-net.pl/
mailto:sales@s-net.pl
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 Serwery w chmurze S-NETcloud - Dedykowane zasoby dostępne na  żądanie w 

oferowanej przez nas chmurze. Infrastruktura chmura S-NETcloud jest skalowalna, 

bezpieczna i przede wszystkim dostępna przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Parametry 

serwerów zawsze są dobierane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Oferujemy 

chmurę w wersji prywatnej, publicznej oraz hybrydowej.  

 

Kolokacja serwerów- Usługa polegająca na hotelingu urządzeń klienta bezpośrednio w 

wybranym Centrum Danych S-NET . 

W ramach usługi zapewniamy gwarantowane zasilanie, systemy wentylacji i klimatyzacji 

oraz usługi tranzytu IP (dostęp do sieci Internet). W Centrum Danych S-NET można zakupić 

łącza dostępowe z naszej pełnej oferty. Zgodnie z doktryną Neutralnego Centrum Danych 

umożliwiamy zakup dostępu do Internetu oraz usług transmisji IP od dowolnego Operatora.   

1. Zarządzanie infrastrukturą u klienta  

 

a. Stacje robocze (Windows/Linux)  

b. Serwery (Windows / Linux)  

c. Sprzęt sieciowy  

d. Rozwiązania telefoniczne (centrala VOIP, Wirtualna Centrala S-NET)  

e. Infrastruktura pasywna (sieć strukturalna)  

2. Zarządzanie serwerami Klienta (w różnych kolokacjach lub u klienta w biurze) – Linux / 

Windows  

3. Dostarczanie Klientom sprzętu teleinformatycznego (telefony, komputery, serwery)  

4. Wdrożenia zaawansowanych rozwiązań  

a. Sieciowych  

b. Serwerowych, w tym tworzenie chmur prywatnych, hybrydowych, itp. – na tym polu 

należałoby nawiązać współpracę z różnymi integratorami sprzedającymi i dostarczającymi 

rozwiązania IT  
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FIRMA: SHEEPLA S.A. 

SHEEPLA S.A.  

ul. Żelazna 67/77 00-871 Warszawa 

www.sheepla.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Monika Błażejczyk 

tel.:  +48 604 232 275 

mail: monika.blazejczyk@sheepla.com 

 

OFERTA: SHEEPLA S.A. 

Sheepla pomaga sklepom w automatyzacji procesu związanego z przygotowywaniem 

dokumentów przewozowych na przesyłki. Rozwiązuje problem z korzystaniem z wielu systemów 

jednocześnie (źródła sprzedaży, systemy operatorów logistycznych) i umożliwia zarządzanie 

zamówieniami/przesyłkami z poziomu jednego interfejsu. Dzięki aplikacjom do wydruku pozwala 

na przeniesienie procesu zarządzania przesyłkami na magazyn (pominięcie admin. panelu 

sklepu). Pomaga także klientom składającym zamówienia w łatwy sposób wybrać punkty odbioru 

na mapie (InPost, RUCH, PP, UPS). Ponadto Sheepla będąc partnerem technologicznym InPost 

przy wdrażaniu usługi CrossBorder, rozwiązuje problem związany z przesyłkami 

międzynarodowymi i ich wysokimi kosztami.  

 

Integracje: 

Platformy sklepowe: Magento, Soteshop, PrestaShop, Shoplo, Shoper, Click Shop, Sklepicom, 

OpenCart, WooCommerce, Allegro, API. 

 

Operatorzy logistyczni: InPost, GLS, Apaczka, Poczta Polska, DHL, UPS, DPD, K-EX, RUCH, 

TBA, Qlink, InPost Cross Border, InPost Kurier,  X-press Couriers. 

 

Kluczowe funkcje to pobieranie danych z zamówień i automatyczne przekształcanie ich na 

przesyłki oraz generowanie dokumentów przewozowych; aplikacje magazynowe do wydruku; 

śledzenie przesyłek; wysyłanie powiadomień e-mail oraz sms o statusie przesyłki (dla nadawcy i 

odbiorcy); tworzenie reguł cennika dostaw, które pozwalają na dynamiczne wyliczanie kosztów 

dostawy w koszyku w zależności od wybranych parametrów (np. cena, waga, data, lokalizacja); 

wyświetlanie punktów odbioru na mapach w checkoucie sklepu ( InPost, PP, RUCH, UPS, 

punkty własne); obsługa SameDay delivery- wybór przedziałów czasowych dla dostawy w 

checkoucie sklepu, obsługa przesyłek międzynarodowych InPost CrossBorder (elastyczne formy 

nadawania i dostawy przesyłek w zależności od potrzeb sprzedającego: paczkomat- paczkomat, 

drzwi-paczkomat, paczkomat-drzwi, drzwi-drzwi). 
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FIRMA: Softhis Sp. z o.o.  

Softhis Sp.  z o.o.  

ul. Fabryczna 20 A  

31-553 Kraków 

www.softhis.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Arkadiusz Piwowarski 

tel.: +48 575 303 433 

mail: arkadiusz.piwowarski@softhis.com 

 

OFERTA: Softhis Sp. z o.o. 

 

Workflow 

• Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi 

• Rozwiązania informatyczne wspierające obieg informacji w firmie 

• Business Process Management 

• Automatyzacja procesów biznesowych 

 

E-commerce 

• Dedykowane wdrożenia sklepów internetowych 

• Serwis i utrzymanie oprogramowania sklepowego 

• Badanie oraz optymalizacja ścieżki zakupowej w sklepach internetowych 

• Aplikacje B2B i B2C 

 

Dedykowane aplikacje internetowe 

• Oprogramowanie dedykowane dla firm 

• Realizacja aplikacji internetowych (Java i PHP) 

• Serwis oraz utrzymanie aplikacji internetowych 

• Audyt techniczny istniejących aplikacji 

 

Doradztwo 

• Analiza potrzeb w zakresie usług IT 

• Sporządzenie dokumentacji technicznej 

• Tworzenie interaktywnych makiet oraz prototypów aplikacji 

• Outsourcing specjalistów 
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FIRMA: Splio Polska Sp. z o.o. 

Splio Polska  

ul. Jasna 10/202  

00-013 Warszawa 

www.splio.com/pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Thomas Jodar tel. +48 518 604 329 

e-mail: tjodar@splio.pl 

 

OFERTA: Splio Polska Sp. z o.o. 

Splio, francuska niezależna grupa utworzona w 2001 roku, jest twórcą rozwiązań Customer 

Experience Management w modelu Saas dla działów marketingu i sprzedaży i specjalizuje 

się w branży retail. 

 

Splio, którego dział R&D znajduje się we Francji, działa na trzech kontynentach, z biurami w 

Paryżu, Barcelonie, Mediolanie, Warszawie, Pekinie, Szanghaju oraz São Paulo. 

 

Splio oferuje rozwiązania, które mogą być łatwo zintegrowane oraz mają zdolność do 

zaspokojenia kreatywnych potrzeb działów marketingu. Biuro Splio w Warszawie zostało 

założone w 2012. Cieszymy się zaufaniem sektora retail, a także wielu innych firm 

działających na rynku polskim (w tym, posiadających jedynie działalność internetową), m.in.: 

Sephora, Renault, Deezee, Gatta, Edenred i Castorama. 

 

SPRING - w pełni zintegrowana, modularna platforma w modelu SaaS do zarządzania 

doświadczeniami oraz relacją z klientem. Moduły do zarządzania wielokanałowymi 

kampaniami oraz CRM (DATA, TARGET, SCENARIO, DESIGNER, REPORT). Moduły do 

zarządzania zaangażowaniem i doświadczeniami klientów (LOYALTY, CLIENTELING, 

REPORT). 
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FIRMA: UsabilityLAB - dział badawczy agencji KKVLAB 

UsabilityLAB - dział badawczy agencji KKVLAB  

ul. Ostrowskiego 30  

53-238 Wrocław 

www.usability-lab.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Jacek Popko  

tel. 71 362 12 65 w. 102 tel. 505 130 381 

e-mail: usability@kkvlab.com 

 

OFERTA: UsabilityLAB 

Badania, projektowanie, optymalizacja użyteczności dla e-commerce. 

 

UsabilityLAB to wyspecjalizowany zespół badawczy, który testuje i udoskonala 

oprogramowanie, strony, portale i sklepy internetowe, aplikacje mobilne i platformy e-

commerce. 

 

Oprócz usług konsultingowych oferujemy również szkolenia i warsztaty z zakresu 

projektowania zorientowanego na użytkownika, usability, HCI:UX.  

 

Dzięki usługom badawczym i optymalizacji klienci UsabilityLAB uzyskują wzrost konwersji i 

wyższą sprzedaż. 

 

Referencje: Alior Bank, VB LEASING, Men’sHealth, Integrated Solutions (Orange), 

Regiomoto, iPlay. 
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FIRMA: 3S Data Center 

3S Data Center 

ul. Gospodarcza 12 

40-432 Katowice 

www.3s.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Monika Gruszczyk 

Dyrektor Handlowy 3S Data Center 

tel.: +48 32 428 83 87 

kom. +48 601 480 245 

mail: monika.gruszczyk@3s.pl 

 

OFERTA: 3S Data Center 

3S Data Center dostarcza, dopasowane do potrzeb firm z branży e-commerce, rozwiązania 

z zakresu cloud computingu w modelu Infrastructure as a Service (IaaS) i Platform as a 

Service (PaaS). Usługi te świadczone są zarówno w modelach Public Cloud jak i Private 

Cloud – z zachowaniem architektury środowisk High Availability – z zapewnionym dla 

Klienta dostępem 24/7/365. W podstawowej ofercie 3S DC znajdują się również usługi 

dzierżawy i kolokacji serwerów, udostępniania przestrzeni dyskowej (storage) i 

przechowywania kopii danych (backup). Dla klientów oczekujących prostych, 

ekonomicznych rozwiązań przygotowana została linia produktów OPTI, charakteryzujących 

się bardzo dobrym współczynnikiem cena/jakość. 

 

Usługi 3S Data Center charakteryzuje elastyczność proponowanych rozwiązań oraz 

najwyższy poziom fachowości administratorów i architektów systemów informatycznych, co 

potwierdza rosnąca grupa lojalnych Klientów z najbardziej wymagających sektorów. Usługi 

3S Data Center świadczone są w 3 niezależnych centrach danych klasy TIER III o łącznej 

powierzchni 2.645 m2 zlokalizowanych w Katowicach. Obiekty połączone są redundantną 

siecią 10Gb/s i podłączone do 2 niezależnych linii energetycznych, które dodatkowo są 

zabezpieczone nadmiarowymi agregatami prądotwórczymi. Wszystkie trzy ośrodki posiadają 

nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe, systemy klimatyzacji oparte na wodzie lodowej 

oraz free coolingu, systemy nadzorowania i monitoringu w trybie 24/7/365 oraz najwyższy 

poziom bezpieczeństwa fizycznego zgodny z wymaganiami GIODO. 
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6. Usługi społeczeństwa 

informacyjnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Commerce Polska – KATALOG firm i usług  
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FIRMA: Autenti Sp z o.o. 

Autenti Sp z o.o.  

ul. Św. Marcin 29/8  

61-806 Poznań 

www.autenti.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Pola Gawryszewska tel.  +48 537 582 776 

e-mail:  pola.gawryszewska@autenti.com 

 

OFERTA: Autenti Sp z o.o. 

Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów w internecie. To innowacyjne, 

oparte na najnowszej dostępnej technologii rozwiązanie dzięki któremu prowadzenie biznesu 

staje się łatwiejsze. Skierowane jest zarówno do korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw, 

instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. 

 

Platforma pozwala obniżyć koszty związane z eksploatacją urządzeń biurowych oraz 

negocjowaniem i przesyłaniem umów, dokumentów finansowych, kadrowych czy uchwał 

tradycyjnymi metodami – pocztą lub kurierem. Poprzez ograniczenie zużycia papieru w 

działalności biznesowej staje się również rozwiązaniem proekologicznym.  

 

Autenti skraca także czas wymiany podpisanych dokumentów - wszystkie działania na platformie 

trwają sekundy, a przesyłane dokumenty są prawnie wiążące na terenie całej Unii Europejskiej, 

tak jak podpis elektroniczny. Każdy użytkownik posiada sprofilowane konto, na którym może 

tworzyć i przesyłać dokumenty do wybranych odbiorców oraz podpisywać je za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych.  

 

Autenti zapewnia użytkownikom wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa i ochrony 

danych wykorzystując certyfikat SSL, który szyfruje także dane przesyłane drogą elektroniczną 

pomiędzy serwerem a przeglądarką i uniemożliwia przechwycenie poufnych informacji. 

Autenti to projekt czołowych menadżerów z branży internetowej i IT.     
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FIRMA: Bluerank Sp. z o.o. 

Bluerank Sp. z o.o.  

ul. Łąkowa 29 (MediaHUB)  

90-554 Łódź 

www.bluerank.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Maciej Antczak, New Business Manager 

tel.: (+48) 536 520 527 

mail: m.antczak@bluerank.pl 

 

OFERTA: Bluerank Sp. z o.o. 

 

SEO 

Pozycjonowanie i optymalizacja serwisów internetowych, analizy, audyty, consulting, link 

building, link management, SEO content marketing, SEO PR, zarządzanie reputacją online. 

 

Paid Search  

Kampanie reklamowe w wyszukiwarkach i sieciach reklamowych, audyty strategii Paid Search. 

Pracujemy z wykorzystaniem platform: Google AdWords (Google Shopping/PLA, Google Display 

Network, Gmail Sponsored Promotions, YouTube Ads, Dynamic Search Ads, remarketing, 

remarketing dynamiczny, remarketing w wyszukiwarkach), DoubleClick Search, 

Yandex.Advertising, Ads.Allegro. 

 

Analityka internetowa 

Analiza ścieżek wielokanałowych, audyty, CRO (optymalizacja konwersji),  customer lifetime 

value, modelowanie atrybucji konwersji, pozyskiwanie danych do podejmowania decyzji 

biznesowych, wdrożenia narzędzi analitycznych (Google Analytics, Universal Analytics, Google 

Analytics Premium, Google Tag Manager, Webtrekk, Optimizely, AT Internet). 

 

Strategie e-marketingowe 

Analiza i przygotowywanie rekomendacji strategicznych dla działań online,  analiza potrzeb 

biznesowych, audyty, strategie obecności marki/produktu w Internecie, badanie trendów e-

marketingowych, wskazywanie możliwości rozwoju biznesu. 
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Social Ads 

Realizowanie kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter, Snapchat) z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi marketingowych i 

możliwości targetowania. 

 

Content 

Analiza i optymalizacja treści w serwisie oraz słów kluczowych dla efektywnej komunikacji,  

ekspozycja marki w wiarygodnych serwisach, optymalizacja opisów produktów, SEO content 

marketing, SEO copywriting, SEO PR, tworzenie materiałów graficznych (infografiki), a także  

wartościowych, eksperckich artykułów. 

 

Mobile 

Analityka mobile, audyty mobile SEO, deep linking, mGDN, optymalizacja stron pod kątem 

urządzeń mobilnych promocja aplikacji mobilnych w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej Google 

oraz sieci AdMob. 

 

Media 

Planowanie powierzchni reklamowej u największych reklamodawców, realizacja 

zaawansowanych kampanii reklamowych z wykorzystaniem platformy DoubleClick (DBM, DCM, 

DRM), kreacja materiałów reklamowych do kampanii z wykorzystaniem sieci reklamowej Google 

i DoubleClick, programmatic, rich media, RTB. 

 

Szkolenia dedykowane  

Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu SEO, SEO copywritingu, Google 

Analytics czy Google AdWords. 
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FIRMA: ConTrust Communication Renata Syperek-Komar 

ConTrust Communication 

Ul. Grójecka 194/169  

02-390 Warszawa 

www.contrust.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Renata Syperek-Komar/ Account Director 

tel.: 501 121 021 

mail: r.syperek@contrust.pl 

 

OFERTA: ConTrust Communication 

 

ConTrust Communication - partner dla firm i instytucji, które chcą: 

 

- efektywnie komunikować się z klientami lub pracownikami, 

- sprzedawać swoje idee, produkty i usługi, 

- zdobyć przewagę i być przed konkurencją, 

- budować długofalowe relacje z mediami i partnerami handlowymi. 

 

Zespół ConTrust Communication to doświadczeni doradcy, którzy analizują, projektują i wdrażają  

efektywne strategie komunikacyjne. Wykorzystując narzędzia public relations jako element 

polityki  

marketingowej, wspierają Klientów w realizacji ich celów biznesowych. Firma realizuje zarówno  

długofalowe kampanie, jak i jednorazowe akcje. 

 

Wśród klientów ConTrust Communication są m.in. takie firmy jak Continental, Mattel, Mostostal 

Warszawa, Prologis, Shell, Sodexo, Webasto. 
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FIRMA: Criteo GmbH 

Criteo GmbH 

Gewürzmühl str. 11  

80538 Munich - Germany 

http://www.criteo.com/pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Maciej Szmigiel 

tel.: 0049 176 70 94 77 07 

mail: m.szmigiel@criteo.com 

 

OFERTA: Criteo GmbH 

W branży reklamowej i display, dostawcy wszystkich rozmiarów przekrzykują się w śmiałych 

zapewnieniach o swoich możliwościach. My nie musimy krzyczeć. Nasze wyniki mówią same za 

siebie. Mamy rozmiar, skalę, zasięg i potwierdzone wyniki, by zaspokoić potrzeby najbardziej 

wymagających reklamodawców, niezależnie od wielkości i ich lokalizacji. 

 

Pomagamy reklamodawcom na całym świecie generować większą sprzedaż. Łączymy 

spersonalizowany marketing efektywnościowy z przejrzystym modelem rozliczeniowym CPC, by 

zapewnić łatwy do zmierzenia zwrot z inwestycji (ROI). 

 

Silnik Criteo to zaawansowane algorytmy, które nieustannie analizują dotychczasowe, jak i nowe 

dane o użytkownikach, udoskonalając dokładność prognozy i rekomendacji podczas każdej 

emisji reklamy.  

 

Silnik Criteo obejmuje: 

 Algorytmy prognozy, które wybierają wyłącznie użytkowników o najwyższym 

prawdopodobieństwie kliknięcia i dokonania konwersji w danej chwili.  

 Algorytmy rekomendacji, które określają każdorazowo najodpowiedniejsze do 

wyświetlania produkty dla osiągnięcia optymalnej klikalności i konwersji. 

 Algorytmy licytacji, które określają wartość każdego użytkownika w czasie rzeczywistym, 

w celu określenia właściwej stawki. 

 Kreacje tworzone dynamicznie w czasie rzeczywistym, dopasowane do każdego 

użytkownika indywidualnie. 
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FIRMA: DELTAVISTA SERVICES Sp. z o.o. 

DELTAVISTA SERVICES Sp. z o.o.  

ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków 

www.deltavista.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Bartosz Pundyk tel. +48 782 300 577 

e-mail: b.pundyk@deltavista.com, sprzedaz@deltavista.com 

 

OFERTA: DELTAVISTA SERVICES Sp. z o.o. 

Optymalizacja procesów decyzyjnych przyczynia się do zmniejszenia ryzyka finansowego, 

przyspiesza zawieranie transakcji i obniża ich koszty. Nasze usługi umożliwiają sprawną 

integrację i interpretację wszystkich potrzebnych w procesie podejmowania decyzji danych z 

wielu źródeł. Wysoki poziom automatyzacji procesów opartych na innowacyjnych 

rozwiązaniach technologicznych oferowanych przez Deltavista zwiększa efektywność 

biznesową naszych Partnerów. Sprawny proces weryfikacji wniosków o kredyt 

konsumpcyjny lub kupiecki wymaga wszechstronnej analizy ryzyka. Nasz produkt Order 

Check automatyzuje proces podejmowania decyzji dla każdej zawieranej umowy z 

uwzględnieniem następujących aspektów: 

 Identyfikacja podmiotów oraz powiązań między nimi na bazie adresu pozwala 

potwierdzić istnienie osób i firm oraz zebrać wszystkie powiązane z podmiotem dane. 

 Wykrywanie prób wyłudzeń poprzez rozpoznawanie w czasie rzeczywistym 

niejednoznacznych sytuacji, takich jak: zbyt często składane wnioski, te same dane 

w różnych wnioskach itp. 

 Wyszukiwanie klientów w zbiorach naszych partnerów w celu uwzględnienia danych i 

relacji znanych tylko partnerowi, np.: limit kredytowy, status członków rodziny 

będących klientami partnera. 

 Integracja wielu źródeł daje szersze spojrzenie na oceniany wniosek poprzez 

pryzmat danych z biur informacji gospodarczej: KBIG, KRD, InfoMonitor i ERIF oraz 

BIK czy giełd wierzytelności. Dla firm z KRS integrujemy również sprawozdania 

finansowe. 

 Optymalizacja kosztów danych zewnętrznych umożliwia wykorzystanie źródeł 

dobranych do poziomu ryzyka i charakterystyki ocenianego wniosku. 

 Ocena scoringowa jest wynikiem analitycznej interpretacji zebranych danych w 

procesie rozpatrywania wniosku. 

 Automatyzacja decyzji, oparta na dopasowanych do potrzeb partnera regułach 

decyzyjnych, pozwala ustalić końcowy rezultat. 
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FIRMA: EIA Polska sp. z o.o. 

EIA Polska sp. z o.o.  

ul. Czołgistów 42A 

43-309 Bielsko-Biała 

www. www.eia.com.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Tel.: +48 333 00 30 50 

e-mail: biuro@eia.com.pl 

 

OFERTA: EIA Polska sp. z o.o. 

Naszą misją są profesjonalne, branżowe konferencje i targi.  

 

Oferujemy branżowe konferencje, ale także targi, kursy i szkolenia. Oferujemy możliwość 

konferencji tradycyjnych oraz on-line. Wydajemy stosowne zaświadczenia i certyfikaty. 

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Organizujemy wydarzenia tylko 

najwyższej klasy! 

 

Naszym flagowym wydarzeniem jest Konferencja Payment Meeting: 

www.paymentmeeting.pl 
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FIRMA: EKLEKTIKA Learning & Business Solutions 

EKLEKTIKA Iwona Braun-Nowak  

ul. Opaczewska 15 lok. 100  

02-368 Warszawa 

www.eklektika.pl  

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Iwona Braun-Nowak tel. +48 502 765 180 

e-mail: iwona.braun-nowak@eklektika.pl 

 

OFERTA: EKLEKTIKA Learning & Business Solutions 

EKLEKTIKA Learning & Business Solutions została założona w 2005 roku jako dostawca 

usług językowych i szkoleniowych dla biznesu.  

 

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów z branży e-commerce i IT w zakresie:  

• specjalistycznych kursów językowych  

• tłumaczeń Przeprowadziliśmy ponad 15 000 godzin kursów językowych dla branży e-

commerce w Polsce. 

 

EKLEKTIKA – Learning Solutions Opracowujemy unikatowe na rynku polskim programy 

językowe dla branży e-commerce, bazujące na najnowszej wiedzy rynkowej i osiągnięciach 

technologicznych.  

 

Przykładowe programy językowe:  

• Angielski dla e-commerce (np. bezpieczeństwo transakcji, płatności on-line, marketing on-

line,  najlepsze praktyki w branży, modele biznesowe, strony internetowe, najnowsze trendy, 

etc)  

• Angielski dla IT w branży e-commerce (np. bezpieczeństwo, systemy operacyjne, sieci, 

aplikacje, programowanie, etc)  

• Angielski dla prawników w branży e-commerce (np. prawo własności intelektualnej, 

aspekty prawne  sprzedaży na odległość, cyberprzestępczość i inne)  

• Korzystamy z najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie wspomagania nauki 

języków, w tym platformy on-line, narzędzia multimedialne, aplikacje na smartfony i inne. 

Prowadzimy kursy na terenie całej Polski. 

 

EKLEKTIKA – Translation Solutions Tłumaczenia – nasze specjalizacje:  

• tłumaczenie i lokalizacja stron www  
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• tłumaczenie haseł i tekstów marketingowych  

• tłumaczenie witryn e-sklepów  

• tłumaczenie formularzy (płatności, zamówienia, badania satysfakcji i inne)  

• tłumaczenie umów  

• tłumaczenie instrukcji technicznych i gwarancji 

 

Obsługujemy wszystkie grupy językowe. 
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FIRMA: eStoreMedia sp. z o.o. 

eStoreMedia sp. z o.o.  

ul. Willowa 8/10 lok. 25  

00-790 Warszawa 

www.estoremedia.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Bartosz Kiełbiński  

tel. +48 602 757 912 

e-mail: bartosz.kielbinski@estoremedia.com 

 

OFERTA: eStoreMedia sp. z o.o. 

 

eStoreMedia.com – maksymalizujemy sprzedaż marek online 

 

eStoreMedia pomaga producentom maksymalizować sprzedaż ich produktów w sklepach 

internetowych, a także budować wizerunek marki w oparciu o treści przekazywane przez e-

sklepy. 

 

eStoreMedia powstała w 2009 roku. Firma prowadzi projekty w przeszło 20 krajach, a 

kluczowymi klientami są m.in. Google, Gillette, Philips, Procter & Gamble, Nutrica oraz 

Żywiec Zdrój. 

 

Głównymi usługami firmy są badania sklepów internetowych (eStoreCheck.com) oraz 

produkcja i dystrybucja opisów produktów (OpisyProduktow.pl). 

 

eStoreCheck.com, czyli badanie sklepów internetowych.  

eStoreCheck jest badaniem sklepów internetowych skierowanym do producentów, którzy 

chcą zmaksymalizować swoje przychody w eCommerce. 

 

eStoreCheck odpowiada na pytania biznesowe stawiane często przez menedżerów marek i 

przedsiębiorców, dając bezpośrednie wskazówki, jak zwiększyć sprzedaż w e-handlu, np: 

które sklepy mają największy potencjał w wybranej kategorii produktów, jaka jest dystrybucja 

produktów wybranych marek, czy ceny i promocje są konkurencyjne, jakie są kluczowe 

aktywności konkurencji, czy sposób prezentowania produktów w e-sklepach maksymalizuje 

sprzedaż oraz buduje wizerunek marki, jakie są prowadzone działania e-merchandisingowe? 
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Prezentowanie produktów w e-sklepach  

Badania dowodzą, że dobrze opisany produkt sprzedaje się kilkanaście do kilkadziesiąt 

procent lepiej. Dodatkowo prezentacja produktu w e-sklepie jest kolejnym medium 

reklamowym i powinna być spójna z pozostałymi działaniami marketingowymi. 

 

eStoreMedia:  

• Wspiera producentów w tworzeniu opisów, zdjęć, a nawet in-store’owych filmów wideo  

• Przeprowadza badania konsumenckie weryfikujące efektywność opisów oraz sprawdza ich 

wpływ na zapamiętywalność cech produktów oraz wartości marki  

• Pomaga producentom dystrybuować opisy i zdjęcia wśród setek e-sklepów za 

pośrednictwem portalu OpisyProduktow.pl (ponad 500 sklepów w bazie)  

• Przygotowuje opisy dla sklepów internetowych (hurtowo) 
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FIRMA: Evigo.pl 

Evigo.pl  

ul. Zielna 37  

00-108 Warszawa 

www.evigo.pl  

www.evigo.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. 22 521 20 00 

e-mail: evigo@evigo.pl 

 

OFERTA: Evigo.pl 

Evigo, e-commerce news to serwis informacyjny o internetowym handlu detalicznym w 

Polsce i na świecie. Codziennie publikujemy wiadomości na temat rozwoju e-sklepów, 

sprzedaży  wielokanałowej, trendów w e-commerce oraz social media marketingu. W Evigo 

opisujemy też rozwiązania w logistyce, nowe systemy płatności internetowych, webdesign, a 

także startupy związane z rynkiem e-commerce. 

W domenie Evigo.pl publikujemy serwis w języku polskim, a w Evigo.com po angielsku. Oba 

serwisy oferują darmową subskrypcję newslettera. Zapraszamy do lektury :) 
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FIRMA: Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej 

Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej  

ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań 

www.dmdf.org www.frge.pl  

 

Kontakt w sprawie ofert: 

e-mail: formularz kontaktowy na stronie www.dmdf.org 

 

OFERTA: Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej 

Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej (Digital Market Development Foundation) została 

powołana w celu stymulowania rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwiązania cyfrowe – 

rozwój rynku świadczenia usług drogą elektroniczną, handlu elektronicznego oraz usług 

społeczeństwa informacyjnego (gospodarki elektronicznej) poprzez współpracę, wymianę know-

how oraz silną i efektywną reprezentację interesów branży w dialogu z instytucjami krajowej 

administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. 

 

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez następujące działania takie jak: rozwój, 

wspieranie i promocję przedsiębiorczości, realizację badań i rozwój technologii, działalność 

informacyjną, wydawniczą i promocyjną, działalność edukacyjną i szkoleniową, budowanie relacji 

społecznych oraz networking biznesowy, dostarczanie wiedzy eksperckiej z dziedziny nowych 

technologii. 

 

Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej realizuje następujące projekty:  

• e -Izba (Izba Gospodarki Elektronicznej) – koordynacja projektu założenia przez 

przedsiębiorców branży internetowej izby gospodarczej, która będzie reprezentowała ich 

wspólne interesy,  

• e -Commerce Polska – założenie organizacji branżowej, która działać będzie w ramach w/w 

Izby Gospodarczej i reprezentować będzie podmioty zajmujące się handlem elektronicznym 

(sprzedażą towarów lub usług drogą elektroniczną),  

• Benchmarking Rynku e-Commerce – projekt badawczy utworzenia sieci kooperacyjnej w kilku 

krajach europejskich, która wyznaczy standardy pomiaru aktywności konsumenckiej w zakresie 

zakupu towarów i usług poprzez sieć Internet. 
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FIRMA: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAREK WIŃSKI 

WIŃSKI KANCELARIA  

Aleja Kasprowicza 46  

51-137 Wrocław 

www.hwlegal.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Marek Wiński 

tel.: +48 71 79 400 90 

tel.: +48 22 122 88 42 

mail: kancelaria@winski.pl 

 

OFERTA: WIŃSKI KANCELARIA 

Zespół naszej kancelarii tworzą prawnicy o wieloletnim doświadczeniu zdobytym w 

renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci 

i specjaliści ds. funduszy europejskich oraz aplikanci radcowscy. 

 

Od ponad dziesięciu lat specjalizujemy się w prawie internetu i nowych technologii, sporach o 

domeny internetowe, prawie autorskim, sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji, ochronie 

danych osobowych i know-how. 

 

Dla przedsiębiorców z sektora e-commerce świadczymy pełną obsługę prawną w 

zakresie: 

- dokumentacji sklepów online i serwisów internetowych, 

- ochrony danych osobowych i baz danych, 

- sporów domenowych, 

- prawa reklamy, 

- rejestracji znaków towarowych krajowych (Urząd Patentowy RP) i wspólnotowych (OHIM), 

- ochrony marki i znaków towarowych, 

- sporów z zakresu nieuczciwej konkurencji, 

- tworzenia, przekształcania i obsługi spółek handlowych oraz w innych zagadnieniach 

związanych z prowadzeniem działalności e-commerce. 

 

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym RP, 

OHIM, WIPO oraz przed polskimi i europejskimi sądami arbitrażowymi. 

 

Kancelaria Wiński jest patronem serwisu prawnego dla e-commerce: www.legalnybiznes.pl. 

FIRMA: Izba Gospodarki Elektronicznej (e-IZBA) 
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Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba)  

ul. Mokotowska 1  

00-640 Warszawa 

www.ecommercepolska.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. +48 500 390 172 

e-mail: biuro@ecommercepolska.pl 

 

OFERTA: Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) 

Izba Gospodarki Elektronicznej powstała z inicjatywy szerokiego grona podmiotów polskiej 

branży e-commerce. Do członkostwa zapraszamy firmy z kategorii: sprzedawcy detaliczni 

(B2C); platformy e-commerce (B2C, C2C, B2B, …); płatności on-line; usługi oraz 

rozwiązania IT dla e-commerce; e-usługi; treści cyfrowe; logistyka i dystrybucja. 

 

Członkowie i Partnerzy Izby Gospodarki Elektronicznej otrzymują: 

LEGISLACJA: 

 Bezpłatny dostęp do bazy ekspertów prawnych, specjalizujących się w tematyce e-

commerce, w pomocy w tworzeniu regulaminów, zmian prawnych w działalności 

 Udział w reprezentacji wspólnych interesów branży, w celu usunięcia barier 

prawnych w rozwoju 

 Bezpłatny udział w grupie merytorycznej, zajmującej się działaniami legislacyjnymi 

 Możliwość zaangażowania się w przygotowywanie stanowisk e-Izby oraz możliwość 

udziału w spotkaniach z Ministerstwami 

 

EDUKACJA: 

 Bezpłatny udział we wszystkich warsztatach Szkoły e-Commerce Polska i możliwość 

zdobycia po roku, po ukończeniu Szkoły, certyfikatu Szkoły e-Commerce Polska  

 Możliwość edukacji na uczelniach wyższych, na których Izba Gospodarki 

Elektronicznej ma swoje kierunki studiów z handlu elektronicznego 

 Bezpłatny udział w działaniach grup merytorycznych e-Izby 

 Bezpłatny dostęp do materiałów merytorycznych dla sklepów przygotowywanych 

przez ekspertów z branży 

 Bezpłatny udział w konferencjach e-Izby: “Digital Commerce” 

 Bezpłatny udział w spotkaniach inspirujących merytorycznie: “e-Commerce Polska 

inspirations” 
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 Możliwość udziału w edukacji konsumenta, z zakresu zakupów w internecie, poprzez 

organizowaną przez e-Izbę akcję KUPUJĘ W INTERNECIE 

 Rabat na wejściówki na patronowane eventy 

 

BADANIA: 

 Bezpłatny dostęp do raportu “e-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce 

Polska” 

 Bezpłatny dostęp do raportu “M-commerce. Kupuję mobilnie”  

 Bezpłatny dostęp do patronowanych raportów 

 Rabat na reklamę w raporcie 

 

NETWORKING BIZNESOWY: 

 Bezpłatny udział w konkursie e-Commerce Polska awards 

 Bezpłatny udział w gali konkursu e-Commerce Polska awards 

 Bezpłatny udział w e-Commerce Polska BIEGW.NET - branżowym biegu na 10 km 

 Bezpłatny udział w działaniach grup merytorycznych 

 Bezpłatny udział w spotkaniach inspirujących merytorycznie: “e-Commerce Polska 

inspirations” 

 Bezpłatny udział w konferencjach e-Izby 

 Wsparcie w identyfikacji potencjalnych klientów 

 Dostęp do know how – jak tworzyć biznes online - udział w pracach grup 

merytorycznych e-Izby 

 Zniżki na usługi członków e-Izby – za pośrednictwem “Katalogu firm i usług e-

Commerce Polska” 

 Udział w rabatowym poniedziałku e-Izby 

 

WSPARCIE WIZERUNKU FIRMY: 

 Pomoc w stawianiu pierwszych kroków w tworzeniu wizerunku firmy 

 Udział w konkursie dla sklepów „e-Commerce Polska awards” 

 Udział w rabatowym poniedziałku e-Izby 

 Udział w “e-Commerce Polska Katalogu firm i usług” 

 

Członkowie i Partnerzy Izby Gospodarki Elektronicznej mogą korzystać z wielu przywilejów 

wynikających z przynależności e-Izby do Ecommerce Europe.  
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FIRMA: Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp. k. 

LiW 

Łódź: ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź 

Warszawa: ul. Bagno 2 lok. 173, 00-112 Warszawa 

www.lubasziwspolnicy.pl  

www.portalprawait.com 

www.portalodo.com 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

dr Dominik Lubasz tel. 509 824 632 e-mail: dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl 

Witold Chomiczewski tel. 503 027 760 e-mail: witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl 

Szymon Kwiatkowski tel. 605 58 54 52 e-mail: szymon.kwiatkowski@lubasziwspolnicy.pl 

 

OFERTA: Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp. k. 

1. Precyzja – usługi prawne, które odpowiadają konkretnym potrzebom biznesowym branży.  

2. Specjalizacja – rozwiązywanie problemów prawnych w branży e-commerce, IT oraz startup.  

3. Doświadczenie – kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne i teoretyczne.  

 

Wierzymy, że te wartości są uniwersalne dla każdego prosperującego biznesu. Wiemy, że nasi 

Klienci i Partnerzy kierują się tymi samymi zasadami. Działamy w ekosystemie, którego 

fundamentem są precyzja, specjalizacja, doświadczenie i zaufanie.  

Dla LiW wartością podstawową jest świadczenie usług, które precyzyjnie odpowiadają 

potrzebom biznesu. Nasza specjalizacja w rozwiązywaniu branżowych problemów daje 

gwarancję wsparcia na najwyższym poziomie. Doświadczenie teoretyczne i praktyczne zespołu 

pozwala realizować projekty o najwyższym stopniu skomplikowania.  

 

W odpowiedzi na potrzeby branży e-commerce świadczymy usługi:  

1. Optymalizacji biznesowej i organizacyjnej e-sklepów  

2. Sporządzania regulaminów sklepów i usług dla projektów o najwyższym stopniu 

skomplikowania 3. Dostosowania działań reklamowych i marketingowych do wymogów prawa  

4. Obrony w sporach z konsumentami  

5. Audytów ochrony danych osobowych 

 

Branżę IT wspieramy w zakresie:  

1. Redukcji ryzyka prawnego przy projektach wdrożeniowych  

2. Kompleksowego podejścia do przygotowanych umów, regulaminów i wewnętrznych procedur 

3. Ochrony i obrotu bazami danych  

4. Audytów ochrony danych osobowych 
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Precyzja. Specjalizacja. Doświadczenie. 

Realizacja misji Kancelarii oparta jest na doświadczeniu i wiedzy wszystkich członków zespołu, 

którym kierują: Dr Dominik Lubasz – autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym: „Ustawa 

o prawach konsumenta. Komentarz”, specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, 

własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym 

europejskim prawie gospodarczym. Witold Chomiczewski – lider specjalizacji prawo Internetu i 

nowych technologii, współautor publikacji „Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz”, 

specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej i ochronie 

danych osobowych. 

 

Wartość, którą otrzymujesz dzięki współpracy z LiW:  

1. Kompleksowość – realizujemy projekty całościowo ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

każdego przedsięwzięcia  

2. Wiedza – nasi Klienci podczas szkoleń i spotkań branżowych otrzymują dostęp do unikalnej 

wiedzy i know-how naszego zespołu  

3. Indywidualne podejście – pracujemy poza schematami i wykraczamy poza utarte ścieżki  

4. Dedykowane wsparcie – każdy Klient otrzymuje dedykowane wsparcie radcy prawnego lub 

adwokata, który zarządza wszystkimi projektami i zleceniami  

5. Czas – "oszczędzamy Twój czas, który możesz przeznaczyć na rozwój biznesu”. 
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FIRMA: Medien Service 

Medien Service Sławomir Cieśliński  

ul. Kombatantów 24 05-500 Piaseczno 

www.medienservice.com.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Sławomir Cieśliński  

tel. +48 502 111 153 

e-mail: medserv@interia.pl 

 

OFERTA: Medien Service 

 

Płatności on-line 

Doradztwo w zakresie systemów kart płatniczych, nowoczesnych systemów płatności i rozwoju 

obrotu bezgotówkowego. 

 

Organizacja specjalistycznych konferencji w w/w zakresie. 

 

Profesjonalny lobbing dot. nowoczesnych systemów płatniczych. 

 

Usługi społeczeństwa informacyjnego Doradztwo w zakresie:  

• elektronicznej tożsamości  

• podpisu elektronicznego  

• systemów kartowych (płatniczych, identyfikacyjnych, lojalnościowych, miejskich, medycznych 

itd.) 

 

Organizacja specjalistycznych konferencji w zakresie:  

• e-gospodarki  

• e-płatności  

• e-handlu  

• e-administracji  

• e-zdrowia  

• systemów kartowych różnego rodzaju i przeznaczenia. 

 

Profesjonalny lobbing dot. wyżej wymienionych zagadnień. 
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FIRMA: Microfinance Sp. z o.o. 

Microfinance Sp. z o.o.  

ul. Płocka 15  

01-231 Warszawa 

www.microfinance.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Anna Głowacz  

kom. +48 608 053 024 

e-mail: aglowacz@banfi.pl 

 

OFERTA: Microfinance Sp. z o.o. 

 

Microfinance Sp. z o.o. jest częścią grupy BANFI, która pomaga klientom bezpiecznie rozwijać 

ich biznes poprzez dostęp do cennych informacji umożliwiający podejmowanie właściwych 

decyzji. Pomagamy naszym klientom odpowiedzieć na pytania gdzie zarabiają oni pieniądze, 

gdzie są ich pieniądze oraz w jaki sposób zapłacić najniższe podatki. 

 

Dzięki współpracy z nami klienci zyskują:  

• Zwiększenie zysków blisko o 20% dzięki bieżącej analizie przychodów i kosztów swoich firm  

• Oszczędność średnio ponad 30 godzin miesięcznie na prowadzenie i rozwijanie swoich 

biznesów • O graniczenie frustracji związanej z wykonywaniem monotonnych działań lepszą 

płynność finansową, rentowność, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. 

 

Nasze rozwiązanie to połączenie outsourcingu procesów biznesowych (BPO) takich jak 

księgowość, podatki, kadry i płace, administracja oraz dostarczenie platformy internetowej 

4Decision. (MIS). Rozwiązanie to pozwala na sprawne zarządzanie procesami i usprawnienie 

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej a także zapewnia efektywny obieg informacji i 

dokumentów. 

 

Zwiększ efektywność i zyski swojej firmy. Nie marnuj więcej swojego cennego czasu. 
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FIRMA: MyMLS.COM sp.z.o.o. 

MyMLS.COM sp.z.o.o. 

Adres: Al. Jana Pawła II 61 lok 306a 

01-031 Warszawa 

www. http://www.myshop.mobi/ 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Maciej Tygielski / Sprzedaż 

tel.: 22 765 68 99 

mail: maciej.tygielski@myshop.mobi 

 

OFERTA: MyMLS.COM 

Aplikacja MyShop.mobi – skutecznie łączy sklepy i miejsca z klientami. 

 

MyShop.mobi to technologia dla sklepów i punktów handlowo - usługowych, która łączy w 

sobie funkcjonalności programu lojalnościowego, aplikacji z promocjami i rabatami oraz 

narzędzia do szybkiej i bezpośredniej komunikacji z klientem. 

 

MyShop.mobi wpływa na zwiększenie koszyka zakupowego, częstotliwości odwiedzin i 

rozszerzanie bazy klientów.  

 

Platformę wyróżnia kompleksowość. Wśród jej funkcjonalności znajduje się: przesyłanie 

gazetek promocyjnych, filmów video, a także spersonalizowanych informacji o nowościach, 

rabatach, promocjach wysyłanych do klientów wprost na ekran ich smartfonów. Dzięki 

funkcji anonimowej oceny, spełnia również rolę mystery shoppera. Umożliwia tym samym 

bieżące monitorowanie jakości obsługi oraz oferty produktowej i wpływa na podniesienie 

jakości działania małego handlu. Ponadto, dzięki wykorzystaniu funkcji geolokalizacji, 

użytkownicy mogą wyszukiwać oferty sklepów i miejsc z najbliższej okolicy. Poprzez funkcję 

„obserwuj“, wybierają swoje ulubione sklepy i tylko od przez siebie wybranych miejsc 

otrzymują przekaz z ofertą. 

 

MyShop.mobi działa w formule SaaS, czyli niskiego miesięcznego abonamentu w kwocie 79 

zł. W ramach abonamentu sklepy i punkty usługowe zyskują dostęp do Akademii Handlu 

MyShop.mobi, która ma na celu dalsze wspieranie sklepów w wykorzystywaniu możliwości, 

jakie dają nowe technologie. 
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Aplikacja MyShop.mobi dostępna jest od października 2015 roku. W ciągu pierwszych 

dwóch miesięcy aplikacja została pobrana ponad 100 tysięcy razy.  

 

W listopadzie MyShop.mobi wraz z siecią salonów CCC zrealizowali jedno z największych 

wdrożeń technologii mobilnej w branży retail w 2015 roku. 

 

MyShop.mobi: 

- to innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie, które wspiera strategię omnichannelową, 

- wspiera detalistów wprowadzając ich w erę smartshoppera, 

- dla użytkowników jest bezpłatną aplikacją, 

- dla detalistów jest platformą, która działa w modelu SaaS, czyli niskiego miesięcznego 

abonamentu,  

- pod jedną ikonką użytkownik obserwuje swoje ulubione sklepy i miejsca – aplikacja jest 

multibrandowa. 

 

Co można zyskać, korzystając z MyShop: 

1. Proste i szybkie w obsłudze narzędzie marketingowe. 

2. Nowych klientów. 

3. Wzrost sprzedaży. 

4. Zaangażowanie i lojalność klientów. 

5. Nowy kanał komunikacji wspierający rozwój Twojego biznesu. 

 

Film prezentujący MyShop: http://bitly.pl/Eiul5 
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FIRMA: POJEKT- NET DAMIAN SZYSZKIEWICZ 

PROJEKT-NET 

ul. Żeromskiego 65/406 

Radom 26-600 

www.projekt-net.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert: 

tel.: Damian Szyszkiewicz – projekty internetowe/aplikacje 

mail: d.szyszkiewicz@projekt-net.pl 

tel.: Joanna Szyszkiewicz – projekty graficzne/fotografia 

mail: j.szyszkiewicz@projekt-net.pl 

 

OFERTA: Pojekt-Net 

Projekt-Net to firma skupiająca pasjonatów i specjalistów z zakresu wdrażania mobilnych 

rozwiązań internetowych, systemów e-commerce, metod komunikacji zewnętrznej oraz 

strategii e-marketingowych. Od 2005 roku dla naszych Klientów tworzymy zgodne z 

aktualnymi trendami i standardami: 

Rozwiązania e-commerce 

 tworzenie i rozbudowa sklepów internetowych 

 obsługa, zarządzanie i aktualizacja treści 

 opisy produktów i redakcja tekstów marketingowych 

 audyt i opracowanie regulaminów 

 strategie zwiększania wyników e-sprzedaży 

Aplikacje internetowe 

 projektowanie responsywnych stron internetowych 

 obsługa, zarządzanie i aktualizacja treści 

 aplikacje konkursowe i gry społecznościowe 

 aplikacje bazodanowe 

Firmom poszukującym skutecznych metod kształtowania i promocji marki, usług bądź 

produktów, proponujemy: 

 kampanie e-marketingowe 

 publishing oraz działania z zakresu PR 

Oferowane przez nas rozwiązania oparte są na nowoczesnych, sprawdzonych i cieszących 

się najwyższym stopniem efektywności metodach komunikacji oraz promocji. 

 

Zapraszamy do współpracy. 
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FIRMA: Rzetelna Grupa Sp. z o.o. 

Rzetelna Grupa sp. z o.o. 

ul. Ratuszowa 11 lok. 148 

03-450 Warszawa 

www.rzetelnagrupa.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel.: Rafał Stępniewski  

mail: rafal.stepniewski@rzetelnagrupa.pl 

 

OFERTA: Rzetelna Grupa Sp. z o.o. 

Firma świadcząca kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa gospodarczego, prawa 

spółek handlowych, prawa konsumenckiego, praw autorskich oraz ochrony danych osobowych. 

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży e-commerce, nowoczesnych technologii IT oraz 

prowadzących szeroko rozumianą działalność w internecie. Rzetelną Grupę tworzą 

doświadczeni eksperci, radcy prawni, prawnicy oraz menedżerowie, którzy wspierają 

przedsiębiorców w prowadzeniu bezpiecznego e-biznesu, zgodnego z obowiązującymi 

przepisami prawa i najlepszymi praktykami.  

 

Rzetelna Grupa posiada w swoim portfolio sześć marek - produktów, które precyzyjnie definiują 

świadczone przez firmę usługi.  

 

Rzetelny Regulamin: platforma certyfikacji sklepów i serwisów internetowych. W ramach 

Rzetelnego Regulaminu spółka dostarcza usługi związane z audytem e-sklepów i serwisów 

branżowych, opracowaniem dedykowanego regulaminu oraz opieką prawną pod kątem 

zgodności  prowadzonego e-biznesu z przepisami prawa.  

www.rzetelnyregulamin.pl 

 

Polityka Bezpieczeństwa: usługa kierowana do wszystkich przedsiębiorców przetwarzających 

dane osobowe w firmie. Polega na opracowaniu dokumentu polityki bezpieczeństwa oraz 

wdrożeniu procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych. Eksperci Rzetelnej Grupy 

pomagają także w rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO. 

www.e-politykabezpieczenstwa.pl 

 

Rzetelny Prawnik: usługa skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie 

posiadają w swoich strukturach działów prawnych, ale potrzebują rzetelnych konsultacji i opinii 

prawnych na najwyższym poziomie. Usługi świadczone są na jasno określonych zasadach w 

ramach abonamentu, który precyzuje zakres doradztwa i jego koszt. Model usługi zapewnia 
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przedsiębiorcy wsparcie dedykowanego doradcy, indywidualnie opracowywane umowy i 

dokumenty prawne, a także bezpieczeństwo finansowe. 

www.rzetelnyprawnik.pl 

 

Rzetelna Umowa: usługa skierowana zarówno do przedsiębiorców jak i konsumentów, czyli 

stron wszelkiego rodzaju umów. Platforma umożliwia generowanie i udostępnianie dokumentów, 

spełniających obowiązki ustawowe, przez przedsiębiorcę konsumentowi, a przedsiębiorcy 

przeglądanie i pobieranie dokumentów. Każdy dokument poświadcza podpis elektroniczny 

uprawnionego reprezentanta Rzetelnej Grupy wraz ze znacznikiem czasu wskazującym kiedy 

został podpisany.  

www.rzetelnaumowa.pl 

 

Prawo Konsumenckie: platforma poświęcona edukacji konsumentów i przedsiębiorców 

działających w sieci. To zbiór merytorycznych artykułów, aktualnie obowiązujących przepisów o 

e-handlu oraz ich interpretacji.  

www.prawokonsumenckie.pl 

 

Rzetelny Konkurs: kompleksowe doradztwo w zakresie organizacji, bezpieczeństwa prawnego 

oraz obsługi konkursów i loterii.  

www.rzetelnykonkurs.pl 
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FIRMA: Semahead, Agencja SEM Grupy Interia.pl 

Semahead 

Os. Teatralne 9a 

31‐946 Kraków 

http://semahead.pl/ 

 

Kontakt w sprawie ofert: 

Kornel Dulęba 

+48 500 160 622 

Kornel.Duleba@firma.interia.pl 

 

OFERTA: Semahead 

Jesteśmy agencją SEM Grupy INTERIA.PL i Bauer Media Group. Naszą misją jest tak 

odkrywać potencjał Internetu, aby każdy kto z nami współpracuje,  wygrywał.  Stąd  nasza  

kluczowa  IDEA  KLIENT360  –  w  centrum  jest  wygrana  klienta,  na  którą  pracuje  

zespół certyfikowanych profesjonalistów z obszarów Google Analytics, DoubleClick, 

AdWords, SEO, content marketing i social media. Oferujemy  kompleksowe  rozwiązania  

dla  e‐commerce  w  oparciu  o  dedykowaną strategię  rozwoju  –  autorski  proces  oparty  

o  lejek zakupowy, który przynosi znacznie większe korzyści niż standardowe działania. 

 

Nasze  niemal  10  letnie  doświadczenie  potwierdza  certyfikat  Google  Qualified  

Company.  Jesteśmy  członkami  wielu  organizacji branżowych, takich jak IAB, eCommerce 

Polska, a nasze rozwiązania są doceniane w branży – m.in. nominacja do IAB MIXX Awards 

czy nagroda Grand Webstar Creative. Do tej pory zaufali nam m.in.: RMF, Szlachetna 

Paczka, Bank BPH, Starcom, Rajapack, TUI, Nokaut, Philips, PWN, Comarch SA.  

 

OFERTA: 

 

STRATEGIA MARKETINGOWA 

Nasze  działania  dla  klientów  opieramy  o  dwa  fundamenty  współpracy:  w  pierwszym  

etapie  jest  to  zawsze  audyt  obecności  i wykorzystania  potencjału  online  witryny  oraz  

audyt  i  wdrożenie  analityki  internetowej.  Następnie  budujemy  dedykowaną strategię 

działań,  której efektem  jest media mix  kanałów marketingowych (SEO, PPC,  content 

marketing, social media, marketing  automation, video, mobile). Dzięki temu podejściu klient 

dostaje dokładną prognozę wzrostu przychodów oraz rozpoznawalności marki. 
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Nasz przepis na wygraną:  

● Analiza otoczenia ● Cele, KPI i modele rozliczeń ● Przygotowanie strategii ● Kreacja 

kampanii ● Wdrożenie strategii i mierzenie efektów ● Raportowanie i optymalizacja 

 

ANALITYKA INTERNETOWA ● Audyt i wywiad analityczny w firmie  ● Kokpity 

menadżerskie  ● Rozszerzony moduł e‐commerce  ● Segmentacja użytkowników  ● 

Modelowanie atrybucji ● Optymalizacja konwersji ● Google Tag Manager ● Kompleksowa 

opieka analityczna nad firmą 

 

KAMPANIE REKLAMOWE PPC ● Reklama behawioralna (GDN) ● Reklama produktowa 

Google Shopping (PLA) ● Reklama w wyszukiwarkach ● Reklama w Gmailu ● Reklama 

wideo YouTube ● Remarketing ● Remarketing dynamiczny ● Reklama mobilna ● 

Zintegrowanie kampanie DoubleClick ● Reklama w sieci RTB 

 

CONTENT MARKETING ● Strategia Content Marketingowa ● Realizacja Strategii Content 

Marketingowej ● Content Marketing w INTERIA.PL 

 

AKADEMIA SEMAHEAD ● Webinaria ● Szkolenia dedykowane o DoubleClick o Google 

AdWords o Analityka internetowa o SEO o Social Media o Content marketing ● Szkolenia 

otwarte Google Analytics 

 

SEO POZYCJONOWANIE ● SEO Performance ● Audyt SEO witryny ● Konsultacje i 

support SEO ● Support wdrożenia nowego serwisu ● SEO copywriting  

 

SOCIAL MEDIA ● Audyt ● Strategia ● Kompleksowe prowadzenie profilu ● Promocja treści 

● Kampania reklamowa ● Prowadzenie konkursu ● Grafiki/identyfikacja wizualna 
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FIRMA: Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 

Szostek_Bar i Partnerzy 

Adres: al. gen. J. Hallera 180/13  

53-203 Wrocław 

www.szostek-bar.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

dr Gabriela Bar  

tel.: 507 153 077 

mail: gabriela.bar@szostek-bar.pl 

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek 

tel.: 501 771 535 

mail: dariusz.szostek@szostek-bar.pl 

 

OFERTA: Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 

Oferujemy usługi z zakresu prawa nowych technologii, handlu elektronicznego i 

wdrożeń systemów IT, własności intelektualnej, prawa energetycznego, prawa 

budowlanego, służebności przesyłu, zamówień publicznych, prawa pracy, prawa 

konsumenckiego, prawa cywilnego i handlowego oraz postępowania cywilnego.  

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw z branży IT, w tym startupów, 

marketplace'ów, sklepów i portali internetowych, a także podmiotów z działających na rynku 

regulowanym. 

Tworzymy regulaminy portali internetowych, wykonujemy audyty stron internetowych, a 

także kompleksowe audyty działalności gospodarczej. 

Posiadamy doświadczenie z zakresu: 

 negocjacji umów inwestycyjnych, 

 rejestracji znaków towarowych (w tym znaków europejskich w OHIM); 

 opracowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i rejestracji 

zbiorów danych u GIODO; 

 przeprowadzania due diligence przedsiębiorstw i wierzytelności; 

 dochodzenia roszczeń oraz obrotu wierzytelnościami; 

 obsługi prawnej banków, funduszy inwestycyjnych; 

 prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym m.in. przed Komisją Nadzoru 

Finansowego 

Nasz zespół wykorzystuje szeroką wiedzę i praktyczną znajomość potrzeb e-biznesu.  
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Gwarantujemy naszym Klientom najwyższy poziom usług oraz wsparcie w realizacji ich 

przedsięwzięć. 

Partnerzy Kancelarii są współautorami praktycznego komentarza do nowej ustawy 

konsumenckiej, który wydało Wydawnictwo C.H. Beck.  

 

Oferujemy pełną obsługę prawną przedsiębiorstw – zarówno jednoosobowych, jak i  

działających w dużych strukturach, w tym spółek kapitałowych – obejmującą usługi 

prawne w zakresie: 

- przygotowanie wymaganych prawem regulaminów, umów i oświadczeń niezbędnych 

do prowadzenia działalności e-commerce; 

- wdrażanie systemów IT; 

- umowy inwestycyjne;  

- umowy dotyczące oprogramowania, umowy licencyjne, gwarancyjne i serwisowe; 

- transakcje elektroniczne, zarówno B2B jak i B2C – negocjacje, umowy, 

odpowiedzialność; 

- ochrona znaków towarowych i praw własności intelektualnej; 

- ochrona baz danych i danych osobowych – dokumentacja, procedury, rejestracja 

zbiorów, szkolenia; 

- reprezentacja w sporach domenowych; 

- sporządzanie ekspertyz i opinii z zakresu prawa nowych technologii, prawa 

własności intelektualnej, prawa konsumenckiego, prawa cywilnego i handlowego 

oraz postępowania cywilnego; 

- tworzenie, podziały, połączenia, przekształcenia i likwidacje spółek; 

- obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, opracowywanie projektów 

uchwał i in. aktów korporacyjnych; 

- badanie stanu prawnego przedsiębiorstw; 

- negocjowanie, przygotowywanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach 

działalności przedsiębiorstwa; 

- doradztwo w sprawach pracowniczych, w tym umów menedżerskich; 

- doradztwo w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa; 

- zamówienia publiczne – obsługa przetargów z zakresu IT. 
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FIRMA: Trusted Shops GmbH 

Trusted Shops Przedstawicielstwo w Polsce  

ul. Bonifraterska 17  

00-203 Warszawa 

www.trustedshops.pl/handlowcy 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

tel. +48 22 462 64 00 

e–mail: sprzedaz@trustedshops.pl 

 

OFERTA: Trusted Shops GmbH 

Trusted Shops jest liderem w dziedzinie certyfikacji sklepów internetowych i współpracuje z 

ponad 19 000 esklepów w Europie. Prezentując znak jakości Trusted Shops, sprzedawcy 

internetowi informują, że w ich sklepie przestrzegane są prawa konsumenta. Ponadto, 

poprzez zastosowanie ochrony kupującego, Trusted Shops zabezpiecza finansowo zakupy 

klientów. Zaufanie klientów do sklepu rośnie, a dzięki temu zwiększa się gotowość do 

dokonywania zakupów. Dla sprzedawcy więcej zaufania = większe obroty. 

 

Korzyści dla sprzedawcy internetowego: 

 Regulamin i audyt sklepu – większe bezpieczeństwo prawne firmy Znak jakości 

Trusted Shops przyznawany jest po audycie przeprowadzanym na podstawie 

kryteriów jakości bazujących na polskich i europejskich przepisach dotyczących 

handlu w sieci. Ponadto Trusted Shops oferuje sprzedawcom dopasowany do ich 

indywidualnych potrzeb regulamin z polityką prywatności i aktualizacjami w razie 

zmian przepisów. 

 Znak jakości – większe zaufanie, większe obroty Certyfikacja i wyróżnienie znakiem 

jakości jest dla konsumentów sygnałem wiarygodności. Zwiększony poziom zaufania 

do sklepu pozytywnie wpływa na wyniki sprzedaży. Obniża się procent porzuceń 

strony i koszyka zakupowego przez odwiedzających. 

 Ochrona kupującego – mniej przerwanych zakupów Klienci objęci programem 

ochrony kupującego zyskują poczucie bezpieczeństwa. Dzięki gwarancji zwrotu 

pieniędzy w przypadku braku dostawy lub braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od 

umowy mniej klientów decyduje się na przerwanie zakupów. 

 System opinii – klienci zamieniają się w sprzedawców Prezentacja opinii klientów za 

pośrednictwem zamieszczonego na stronie widgetu opinii Trusted Shops pomaga 

przekonać nowych użytkowników do zakupów na stronie. 
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Logistyka dla e-commerce 

 
FIRMA: CLOUDPACK Sp. z o.o. 

Cloudpack Sp. z o.o. Magazyn Warszawa I 

Ideal Distribution Center, Hala 1, wejście 18 

ul. Działkowa 115 

02-234 Warszawa  

www.cloudpack.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Tomek Giergielewicz / BDM 

Imię i nazwisko / dział 

tel.: +48 531 535 800 

mail: kontakt@cloudpack.pl 

 

OFERTA: CLOUDPACK Sp. z o.o. 

Pomagamy wygodnie prowadzić sklep internetowy. Zapewniamy profesjonalny fulfillment dla 

sklepów internetowych. Specjalizujemy się w obsłudze e-sklepów z branży Fashion, Beauty i 

Suplementów Diety. Zaufało nam już ponad 50 klientów. Realizujemy usługę 

magazynowania, pakowania i wysyłki zamówień do klientów indywidualnych oraz 

biznesowych, jednocześnie obsługujemy zwroty produktów. 

 

Integrujemy nasz system magazynowy ze e-sklepami i platformami sprzedażowymi. 

Udostępniamy klientom naszego magazynu wysyłki kurierskie (krajowe, zagraniczne, Same 

Day), przesyłki pocztowe, paczkomaty i punkty odbioru – także własny w Warszawie. 

Zapewniamy niezbędne materiały do wysyłki: koperty, pudełka, taśmy, metki, etykiety kodów 

kreskowych lub kodów OR. Od lutego 2016 uruchomiliśmy w magazynie profesjonalne 

studio fotografii 360. 

 

Lokalizacja magazynu blisko Centrum Warszawy i nieopodal lotniska pozwala nam 

realizować dostawy NEXT DAY do wszystkich dużych miast w Europie. 

 

Odezwij się do nas. Chętnie opowiemy Ci, w jaki sposób magazynujemy i realizujemy 

zamówienia naszych klientów. Gwarantujemy sprawną i przyjazną współpracę, która jest 

zawsze dopasowana do potrzeb i możliwości naszych klientów. 
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FIRMA: POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  

Poczta Polska S.A. 

ul. Rodziny Hiszpańskich 8  

00‐940 Warszawa 

www.ecommerce.poczta‐polska.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Dominika Gankowska 

Dział Analiz Rynkowych i Promocji Sprzedaży 

tel.: 885 250 663 

mail: Dominika.gankowska@poczta‐polska.pl 

 

OFERTA: POCZTA POLSKA S.A. 

Poczta Polska posiada kompleksową ofertę dla właścicieli sklepów internetowych oraz ich 

klientów. Nieważne, czy dopiero rozwijasz swój biznes, czy posiadasz większe doświadczenie ‐ 

przekonaj się, jak wiele ułatwień wprowadziliśmy dla eCOMMERCE: 

 

Błyskawiczne dostawy bezpośrednio do Kupujących 

Zarówno dla sklepu, jak i Twoich klientów kluczową kwestią jest czas dostawy, dlatego też 

wszystkie nasze przesyłki mają gwarantowany termin doręczenia a także szereg wariantów 

cenowych umożliwiających dodatkowe oszczędności.  

 

Sieć punktów odbioru w całym kraju 

Twój klient sam wybiera czas i miejsce, w którym będzie mógł najwygodniej odebrać przesyłkę. 

Ma do dyspozycji placówki pocztowe oraz stacje paliw ORLEN na terenie całego kraju. 

 

Paczka KORZYŚCI – zakupy pakietowe 

Nie chcesz podpisywać umowy, ale wiesz już ile paczek nadasz w najbliższym czasie? Opłać je 

z góry i oszczędzaj na każdej paczce. Im więcej wysyłasz, tym więcej od nas dostajesz. 

Gwarantujemy doręczenie przesyłek maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.  

 

Wygodna obsługa zwrotów 

Klient Twojego sklepu zmienił zdanie i chce oddać zakupy? Dowiedz się co możesz 

zaproponować swoim klientom w takiej sytuacji. Sam zdecyduj, czy wszystkie zwroty będą 

darmowe dla Klientów, czy tylko niektóre z nich.  

 

Pełen pakiet usług finansowych 
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Uwzględniając rozmaite potrzeby, tak małych jak i dużych przedsiębiorstw, przygotowaliśmy 

szereg rozwiązań bankowych i ubezpieczeniowych, ułatwiających prowadzenie firmy. Konto, 

kredyt z niskim oprocentowaniem czy dodatkowe ubezpieczenie zakupionego w Twoim sklepie 

przedmiotu to tylko niektóre z produktów.  

 

Usługi cyfrowe ENVELO 

To innowacyjna platforma do swobodnej i bezpiecznej komunikacji, która daje Ci możliwość 

skorzystania z tradycyjnych usług pocztowych w nowym internetowym wydaniu. Z dowolnego 

miejsca możesz koordynować korespondencję czy obsługę dostaw w swoim sklepie.  

 

eMONITORING 

Śledź przesyłki, korzystając z naszej dedykowanej aplikacji. Możesz na bieżąco obserwować 

postęp w dostawie swojej paczki – tak w kraju, jak i za granicą.  

 

eINFO 

SMS‐owe albo e‐mailowe powiadomienia o statusie Twoich przesyłek. Dzięki nim zarówno Ty, 

jak i Twoi klienci będziecie na bieżąco informowani o postępie w dostawie.  

 

Aplikacja MOBILNA 

Gdziekolwiek jesteś, możesz zamówić kuriera, wyszukać najbliższą placówkę pocztową czy 

sprawdzić status swojej paczki – wystarczy telefon z zainstalowaną aplikacją 

 

Placówki przyjazne eCommerce 

Placówki z wydłużonymi godzinami przyjmowania przesyłek do nadania, czynne w weekend lub 

z wydzieloną Pocztową Strefę Finansową do obsługi produktów bankowych i 

ubezpieczeniowych.  

 

Bezpośrednio u kuriera 

Nie masz czasu chodzić na pocztę, by nadać swoje przesyłki do klientów? Możemy je odebrać 

prosto z siedziby Twojego sklepu. 
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FIRMA: X-press Couriers Sp. z o. o. 

X-press Couriers Sp. z o. o. 

Adres: Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa 

www.x-press.com.pl 

 

Kontakt w sprawie ofert:  

Tomasz Wojewódzki – Dział Handlowy 

tel.: 696-080-687 

mail: twojewodzki@x-press.com.pl 

 

OFERTA: X-press Couriers Sp. z o. o. 

X-press Couriers świadczy pełen zakres usług kurierskich: miejskich, krajowych i 

międzynarodowych. Branży e-commerce polecamy unikalną na rynku polskim usługę 

dostaw tego samego dnia. Dzięki nam nabywca może otrzymać przesyłkę już w dniu 

zakupu w wąskim, wybranym przez konsumenta czasowym okienku dostawy. Dla sklepów 

internetowych i brokerów usług kurierskich to niepowtarzalna okazja, aby prześcignąć 

konkurentów rynkowych i włączyć do swojej oferty opcję, którą z powodzeniem rozwijają 

takie światowe potęgi rynku e-commerce jak Google, Amazon oraz eBay. Usługa SameDay 

została przygotowana specjalnie z uwzględnieniem potrzeb handlu internetowego. Nabywca 

może wybrać przedział godzinowy, w którym będzie dostępny pod wskazanym adresem. W 

ciągu pojedynczych godzin tego samego dnia kurier odbiera przesyłkę z magazynu sklepu 

internetowego i doręcza do odbiorcy. 

W naszej ofercie znajduje się również usługa NextDay, która umożliwia realizację przesyłek 

pomiędzy największymi miastami Polski. Kompletowanie zamówień i odbiór przesyłek 

następuje pod koniec dnia, w którym złożone zostały zamówienia. Następnego dnia trafiają 

one w ręce odbiorców. Podobnie jak w przypadku usługi SameDay, klient ma możliwość 

wyboru okna czasowego, w którym kurier zapuka do jego drzwi. Ponadto oferujemy serwisy 

ekonomiczne i ekspresowe w segmentach krajowym i międzynarodowym. Dzięki naszej 

współpracy z największą niezależną siecią kurierską na świecie, granice państw nie 

stanowią przeszkody dla naszych Klientów.  

Usługi międzynarodowe świadczymy we współpracy ze Skynet Worldwide Express - siecią 

kurierską obecną w 209 krajach. Zapoznaj się z naszą konkurencyjną ofertą. Oferujemy 

przesyłki lotnicze w cenie zbliżonej do konwencjonalnego transportu drogowego. 

Dostarczamy przesyłki do głównych ośrodków w UE w ciągu 1-2 dni! Dodatkowo – 

gwarantujemy 2 próby doręczenia oraz elastyczny system odbioru przesyłek. 



www.ecommercepolska.pl Strona 129 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE Z NAMI 

JESTEŚCIE i ŻE 

WSPIERACIE 

DZIAŁALNOŚĆ E-IZBY! 
 


