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czas na biznes serwis komputerowy

Zakupy robione bez wychodzenia z domu 
powoli wpisuj! si" ju# w trend preferencji 
konsumenckich. Sk$ania si" ku nim z roku 
na rok coraz wi"ksza liczba klientów. Rynek 
e-commerce jest jednym z najszybciej 
rozwijaj!cych si" segmentów handlu. Wszystko 
to sprawia, #e za$o#enie w$asnego sklepu 
internetowego wydaje si" by% atrakcyjnym 
pomys$em na w$asny biznes.

Przeanalizujemy, jakie perspektywy rysuje rynek przed chc!cymi wej&% na 
niego nowymi podmiotami. Sprawdzimy, jakie nak$ady pieni"#ne trzeba 
mie% i w co nale#y je zainwestowa%, oraz policzymy, czy sklep internetowy 
mo#e by% op$acalnym przedsi"wzi"ciem.

Charakterystyka rynku

Co trzeci Europejczyk dokonuje zakupów w sieci. Na tym polu niewiele 
gorzej wypada polski rynek e-commerce. Pomimo trudnej sytuacji go-
spodarczej w 2010 roku nie odczu$ on w #adnym stopniu pogorszenia 
koniunktury. Wed$ug ró#nych bada' warto&% polskiego rynku zakupów 
w internecie w 2011 roku wynios$a ok. 18 mld z$. Cho% rynek ten na tle 
zachodnich wypada do&% blado, to cechuje go najwy#szy w Europie wzrost. 
W latach 2010-2011 wyniós$ on a# 33,5%. W bie#!cym roku ma szans" 
wzrosn!% o kolejne 24%.

Z raportu firmy Gemius SA wynika, #e zakupy w sieci wybiera ok. 75% inter-
nautów. Cho% ro&nie &wiadomo&% stosunkowo m$odego u nas segmentu 
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czas na biznes sklep internetowy

– zakupów grupowych, to wci!" najpopularniejsze s! serwisy aukcyjne 
i sklepy internetowe. Najwi#kszy udzia$ w rynku maj! te pierwsze – korzy-
sta z nich a" 80% kupuj!cych w sieci. E-sklepy z wynikiem ok. 70% plasuj! 
si# na drugiej pozycji.

Liderem krajowego handlu w sieci jest portal aukcyjny Allegro.pl. Dzi#ki 
temu, "e jest on tylko platform! po%rednicz!c! w sprzeda"y, z powo-
dzeniem mo"e by& miejscem, w którym firmy i sklepy internetowe mog! 
spotyka& swoich klientów. Z racji popularno%ci serwisu obecno%& na nim 
jest w$a%ciwie konieczno%ci!, a tak"e %wietn! okazj! do zwi#kszenia 
swoich zysków. 100 najwi#kszych sprzedawców obecnych na portalu 
wypracowa$o tylko w 7 miesi!cach 2011 roku obrót na poziomie 180 mln 
z$. Z racji tego, "e zakupy na tym portalu aukcyjnym robi blisko 13 mln 
internautów, to prowadzi na nim dzia$alno%& a" 70% sklepów interneto-
wych.

Konkurencja

W Polsce dzia$a ok. 14 000 sklepów internetowych. S! w%ród nich zarówno 
wielkie sklepy maj!ce ogromne magazyny i generuj!ce milionowe obroty, 
takie jak np. Merlin.pl czy Empik.pl, ale te" ca$a rzesza ma$ych sklepów 
prowadzonych jedynie przez ich w$a%cicieli.

Najwi#ksz! konkurencj! dla e-sklepów jest wspomniany wcze%niej por-
tal aukcyjny Allegro.pl. Zamiast jednak stawa& z nim do nierównej walki 
o klienta, warto b#dzie samemu za$o"y& na nim konto. Sklepy, które tak 
zrobi$y, potwierdzaj!, "e obroty generowane przez klientów tego portalu 
s! znaczn! cz#%ci! wszystkich ich przychodów.


