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WIZYTÓWKI

PayPro S.A.
ul. Kanclerska 15
60-327 Poznań
serwis@przelewy24.pl
przelewy24.pl

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79,
biuro 11.31 00-697 Warszawa
tel. (48) 22 630 72 68
biuro@pbi.org.pl
https://pbi.org.pl/

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12,
50-381 Wrocław
https://www.skapiec.pl/

Przelewy24 to największy operator płatności online w Polsce, oferujący innowacyjne
rozwiązania dla rynku e-commerce. Korzystanie z usług serwisu Przelewy24 pozwala
na przeprowadzanie transakcji na wszystkich urządzeniach i przy użyciu wielu metod
płatności – szybkich przelewów, BLIK-a,
kart płatniczych, płatności mobilnych (Apple Pay, Google Pay) i wielu innych. Tylko
w Przelewy24 dostępna jest nowa, mobilna
metoda płatności – Visa Mobile oraz limit odnawialny P24NOW z największym
dostępnym limitem (do 10 000 zł) i możliwością
spłaty na raty lub do 54 dni później.

PBI (Polskie Badania Internetu) wspiera rynek
wiedzą pozwalającą podejmować decyzje biznesowe w środowisku cyfrowym. W tym celu organizacja prowadzi i udostępnia wyniki badań internetu – standardu pomiaru widowni internetowej
Mediapanel. Z danych PBI korzystają przedstawiciele wydawców, domów mediowych, działów
badawczych dużych firm oraz agencje interaktywne. PBI przyczynia się do rozwoju cyfrowego
rynku, dzieli się także wiedzą ekspercką i nawiązuje współpracę z organizacjami partnerskimi
o zbliżonym profilu działalności.

Skąpiec to jedna z wiodących porównywarek cenowych w Polsce, która umożliwia
szybkie i wygodne zakupy w sieci. Nasz serwis
ofertuje szereg korzyści dla e-sklepów takich jak:
atrakcyjny sposób prezentacji oferty, dotarcie do
użytkowników z określoną intencją zakupową
w oparciu o szerokie źródła ruchu oraz wzrost
przepływu nowych użytkowników na stronie sklepu. Skąpiec skraca ścieżkę zakupową użytkownika, dzięki czemu jest skutecznym sposobem
zwiększenia sprzedaży oraz skalowania biznesu
dla e-sklepów.

Walutomat.pl
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
kontakt@walutomat.pl
https://www.walutomat.pl/

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12
50-381 Wrocław
reklamodawca@moneteasy.pl
wydawca@moneteasy.pl
Moneteasy.pl

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02–672 Warszawa
https://lamoda.pl/

Walutomat.pl to największa platforma wymiany walut w Polsce dostępna całą dobę. Internauci między sobą ustalają kurs, po jakim dokonują transakcji. Ta forma doskonale
przyjęła się na rynku, a Walutomat jest liderem wśród platform wymiany walut online.
Dzięki atrakcyjnym kursom oraz możliwości
przelewów zagranicznych do ponad 50 krajów,
zaufało nam już ponad pół miliona klientów
indywidualnych i biznesowych. Od początku naszego istnienia wymienili oni za pośrednictwem Walutomat.pl ponad 110 mld
złotych. Jako pierwsza polska instytucja
udostępniliśmy swoim klientom przelewy
SEPA Instant, czyli natychmiastowe przelewy
w euro.

Moneteasy to innowacyjna platforma dla e-sklepów. Zapewniamy szeroką powierzchnię działań
reklamowych w oparciu o serwisy RAS, porównywarkę Skapiec.pl oraz powierzchnię partnerów
afiliacyjnych (wydawców, influencerów, youtuberów, blogerów). Kierujemy intencjonalny ruch na
stronę sklepu i zwiększamy efekty sprzedażowe.

LaModa to popularny polski marketplace w kategorii moda i uroda. Atrakcyjna przestrzeń dla
marek, która pozwala im na poszerzenie kanałów sprzedaży i dotarcie do grona aktywnych
konsumentów. Sklepom zapewniamy efektywną promocję i opłacalny sposób sprzedaży,
a użytkownikom ułatwiamy zapoznanie się z ofertą najlepszych polskich i zagranicznych marek.
Codziennie pomagamy dokonywać właściwych
wyborów zakupowych poprzez inspiracje, ciekawe triki oraz promocje atrakcyjnych ofert i wyprzedaży.
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WPROWADZENIE

To już 13. edycja Rankingu Sklepów Internetowych
Opineo. Cel od początku wydawania publikacji pozostaje niezmienny – zgromadziliśmy w jednym
miejscu informacje na temat e-sklepów, które
w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobyły najwięcej
pozytywnych opinii konsumentów. Chcemy w ten
sposób wyróżnić biznesy, które słuchają swoich
klientów, a zarazem pokazać użytkownikom Internetu, gdzie warto kupować w sieci. Tegoroczne zestawienie obejmuje aż 16 kategorii.
Ostatni rok wprowadził wiele zawirowań w branży e-commerce,
po wzrostach sprzedaży towarzyszących pandemii, nastał dla e-sklepów czas trudnych decyzji i wyzwań. Sytuacji tej poświęcony jest tegoroczny ranking Opineo, którego temat przewodni to „Trendy na rynku
e-commerce w okresie dynamicznych zmian 2021-2022”.
Postpandemiczna sytuacja w branży e-commerce przyczyniła się
do rozwoju nowych technologii, zmiany w łańcuchach dostaw oraz
wprowadzenia szerokich udogodnień dla klientów. Dynamiczny wzrost
inflacji, załamanie rynku kredytowego, wojna za wschodnią granicą, napływ do Polski uchodźców z Ukrainy i widmo kryzysu energetycznego.
Wszystko to sprawiło, że przed rynkiem e-commerce pojawiły się nowe
wyzwania.

Szesnastu laureatów
W ramach tegorocznej edycji rankingu Opineo, odpowiadamy
na pytanie jaki obraz rynku wyłania się z perspektywy konsumentów na podstawie ich opinii i recenzji. Wyłoniliśmy laureatów spośród 16 kategorii e-sklepów, które najlepiej poradziły
sobie na rynku w okresie 2021-2022. Tym samym prezentujemy firmy, które nabrały rozpędu i z sukcesem wykorzystały
okres przemian i wyzwań.
Edycja odbyła się przy wsparciu Partnerów: Przelewy24.pl,
Walutomat, PayPo, DPD oraz SPARK. Patronat medialny objęły
serwisy: Forbes oraz Business Insider, natomiast patronat merytoryczny objęła organizacja PBI.
Serwis Opineo.pl niezmiennie pomaga e-sklepom w budowaniu silnej pozycji na rynku. Ankiety Wiarygodnych Opinii, możliwość uzyskania Certyfikatu Opineo i odznaczenia Słucham
Swoich Klientów, to tylko kilka udogodnień dla internetowych
sprzedawców. Udowadniamy, jak ważne dla podnoszenia standardów na rynku jest to, aby sklepy wsłuchiwały się w głos konsumentów i odpowiadały na ich potrzeby. Jak poradzili sobie
z tym wyzwaniem laureaci tegorocznej edycji? Warto sprawdzić w najnowszym Rankingu Sklepów Internetowych Opineo.

Miłej lektury życzy

Zespół Opineo

RANKING OPINEO
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METODOLOGIA

Podstawą metodologii Rankingu Sklepów Internetowych Opineo jest potransakcyjny system opinii konsumenckich, czyli recenzji wystawionych
przez klientów po dokonanych zakupach. Główne
kryteria ocen użytkowników opierają się na trzech
elementach: szybkość realizacji, poziom obsługi
klienta oraz jakość zapakowania przesyłki. Dodatkowo użytkownicy deklarują chęć polecenia danego sklepu swoim znajomym.
W ramach każdego z podanych kryteriów klient może przyznać sklepowi punkty w skali od 1 do 5. Suma wszystkich opinii oraz średnia
ocen są podstawą kwalifikacji sklepów do udziału w danej kategorii
rankingu. Aby zapewnić jak największą wiarygodność wyników, przyjęliśmy dodatkowe kryterium udziału sklepów w plebiscycie jakim jest
minimalna liczba pozyskanych opinii. W kwalifikacjach biorą udział jedynie sklepy, które mogą pochwalić się przynajmniej setką recenzji. Za
każdy tysiąc zebranych opinii przyznajemy dodatkowy punkt. Sklepy
konkurują ze sobą w 16 kategoriach. Najlepsze z nich tworzą pierwszą
dziesiątkę najwyżej ocenianych sklepów w 2022 roku bez względu na
specjalizację i zostają nagradzane Laurem Opineo.

RANKING OPINEO

Metodologia Rankingu Sklepów Internetowych Opineo została pozytywnie zaopiniowana przez firmę badawczą Nielsen. Co ważne, system
kwalifikacji zbudowany jest w oparciu o przejrzyste i rzetelne kryteria,
i pozostaje niezmienny od 2010 roku, czyli od pierwszej edycji rankingu. Pozwala to na zachowanie porównywalności ocen na przestrzeni
kolejnych lat. Dodatkowo poza standardową oceną sklepów, Opineo
uwzględnia i docenia ich gotowość do wsłuchania się w opinię kupujących. Dzięki temu ranking odzwierciedla faktyczne nastroje konsumentów i daje miarodajny obraz pozycji e-sklepów w branży handlu
internetowego.
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POKAŻ NAM SWÓJ SKLEP, A MY ZAPROPONUJEMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA PŁATNICZE.

Czy wiesz, jak szeroki wybór metod płatności
może poprawić wyniki sprzedażowe?

1
3

MNIEJ PORZUCONYCH KOSZYKÓW

Zaproponuj klientom
raty lub płatności odroczone.

OMNICOMMERCE

2
4

WZROST KONWERSJI

Prosty proces płatniczy zwiększa
szansę na finalizację transakcji.

KRÓTSZY PROCES PŁATNOŚCI

Zintegruj kanały sprzedaży online
i offline dla wygody kupujących.

Uruchom rozwiązania
oparte na jednym kliknięciu.

Twój biznes jest dla nas najważnieszy. Załóż konto na przelewy24.pl
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Płatności user-friendly w Przelewy24
Czym powinien wyróżniać się sklep internetowy, aby trafić na wysokie miejsca w rankingu Opineo? Z pewnością szeroką ofertą, atrakcyjnymi cenami, wysokim poziomem obsługi klienta, ale także szybkim i intuicyjnym procesem płatności. Dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom płatniczym ostatni etap procesu zakupowego może być bardziej przyjazny
użytkownikowi.

Artykuł partnera

Dodanie do e-sklepu kilku właściwie dobranych form płatności może znacznie zwiększyć komfort kupujących, a co za tym
idzie - także konwersję. Prezentujemy sprawdzone, najciekawsze rozwiązania dostępne w ofercie Przelewy24, które podnoszą wyniki sprzedażowe naszych Partnerów.

niem sześciocyfrowego unikalnego kodu. W Przelewy24 można wdrożyć BLIK na kilka sposobów – np. w modelu OneClick
(o którym dowiesz się więcej za chwilę), czy subskrypcyjnym.
Klienci mobilni mogą także szybko zapłacić kartą płatniczą
oraz dedykowanymi metodami Google Pay czy Apple Pay.

Płatności odroczone
Jeszcze niedawno były zupełną nowinką w branży e-commerce, dzisiaj stają się jedną z najchętniej wybieranych przez klientów metod.

Visa Mobile
Wśród płatności mobilnych warto zwrócić uwagę na zupełną
nowość: Visa Mobile. To metoda płatności stworzona przez
Visa. Aby sfinalizować transakcję Visa Mobile kupujący nie
musi wprowadzać w sklepie danych karty płatniczej. Wystarczy, że wpisze numer telefonu i zatwierdzi płatność w aplikacji
Visa Mobile lub aplikacji mobilnej swojego banku.

Płatności odroczone pozwalają klientowi
odłożyć płatność na później, nawet do 54
dni po zakupie.

Szybkość – płatności jednym kliknięciem

Im szybszy i krótszy proces płatności, tym
większa szansa na to, że klient sfinalizuje
swoje zamówienie.

Sprzedający od razu otrzymuje swoją należność – klient
rozlicza się tylko z instytucją, która zapewniła finansowanie.
W ofercie Przelewy24 znajdziesz zarówno płatności odroczone (PayPo, Twisto), jak i raty online. To drugie rozwiązanie finansujące sprawdzi się w szczególności dla zakupów
o większej wartości.
P24NOW
Limit odnawialny P24NOW to dostępna tylko w Przelewy24,
innowacyjna metoda płatności 3w1, która umożliwia klientowi
odroczenie płatności do 54 dni później lub zakup na raty. Kupujący sam decyduje, którą z form spłaty wybierze. Niezależnie od tego, pieniądze ze sprzedaży od razu trafiają na konto
sklepu. P24NOW sprawdza się doskonale w branżach, gdzie
wartość koszyka jest wysoka – maksymalna dostępna kwota
limitu to nawet 10 000 zł.
Płatności mobilne
Jeśli Twoi klienci często dokonują zakupów z poziomu smartfona, wprowadź dla ich wygody mobilne metody płatności.
Najpopularniejszą obecnie jest BLIK – płatność z wykorzysta-

To właśnie dlatego coraz większą popularność wśród Sprzedających zyskuje model płatności jednym kliknięciem.
Płatności One Click zostały stworzone z myślą o klientach,
którzy regularnie wracają do Twojego sklepu. Dzięki tej funkcjonalności płatność trwa zaledwie 0,5 sekundy. Jak to działa?
Klient podczas pierwszej transakcji zapisuje dane karty/BLIK-a,
a podczas kolejnych zakupów tylko potwierdza płatność.

Magdalena Grablewska
Head of Marketing, Przelewy24

Rozwiązanie oparte o zakup jednym kliknięciem może zostać
wdrożone w wielu metodach płatności: Visa, BLIK, Apple Pay,
Google Pay, P24NOW.
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Inflacja wyzwaniem i szansą
dla handlu internetowego
Światowy rynek e-commerce, w tym polski, przyśpieszył rozwój w czasie pandemii, gdy
wizyty w tradycyjnych sklepach były mocno ograniczone. Internetowi sprzedawcy skrupulatnie wykorzystali ten czas. Inflacja (najwyższa od 25 lat) i wzrost stóp procentowych
(najwyższy od prawie 20 lat) stanowią spore wyzwanie także dla tej prężnie rozwijającej
się branży, ale na korzyść branży przemawia silny rynek pracy i szybki wzrost wynagrodzeń.
Do 2027 r, wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie o ponad 94 mld zł, do 187 mld zł, czyli rynek podwoi się w tym czasie - wynika z raportu firmy Strategy & Polska. Ponad połowa
wzrostu (54 proc.) będzie pochodzić z trzech kategorii: moda
(21 mld zł), elektronika (19 mld zł) oraz zdrowie i uroda (11 mld
zł). Dojście do 187 mld zł oznaczać będzie udział e-commerce w sprzedaży detalicznej rzędu 17 proc. Z danych Głównego
Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu 2022 r. udział sprzedaży przez internet w sprzedaży ogółem zmniejszył się do 8,4
proc. z 8,6 proc. w czerwcu.

Przed polskim rynkiem e-commerce stoi
konieczność mierzenia się z galopującą
inflacją (w całym 2022 r. może sięgnąć średnio 15 proc. rok do roku), rosnącymi stopami procentowymi, słabnącym popytem konsumenckim oraz skutkami wojny
na Ukrainie i wzrostem napięć na arenie międzynarodowej. Trudności związane z tymi
czynnikami dają o sobie znać już teraz.

Rynek e-commerce
Wysoka inflacja i stopy procentowe powodują, że maleją dochody rozporządzalne Polaków (mówiąc w uproszczeniu wynagrodzenie netto). Szczególnie po pomniejszeniu ich o koszty
utrzymania, bo wydatki te nie tylko stanowią znaczną część
całości kosztów gospodarstw domowych (łącznie żywność
i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii odpowiadały za 45 proc. ich przeciętnych wydatków
w 2021 r.), ale w dodatku rosną w wysokim tempie właśnie
z powodu inflacji. Na przykład żywność i napoje bezalkoholowe w sierpniu podrożały średnio o 17,5 proc. rok do roku, zaś
użytkowanie mieszkania i nośniki energii aż o 27,4 proc.

56%

22,3%

20,2%
11,7%

inne

moda

elektronika

zdrowie
i uroda

Maciej Rudke
Busienss Insider, Dziennikarz, obszar
bankowość i finanse

Ekonomiści spodziewają się, że dynamika sprzedaży detalicznej (w tym internetowej), która jest pod presją w tym roku, będzie nadal hamować. Rekordowa inflacja uderza bowiem w siłę
nabywczą konsumentów. W sierpniu wzrost cen był o prawie
3,5 pkt proc. wyższy od przyrostu średnich wynagrodzeń.
Wzrost wynagrodzeń mniejszy niż przyrost cen, więc siła nabywcza Polaków zmaleje. Niektórzy ekonomiści spodziewają
się nawet, że w przyszłym roku dynamika sprzedaży detalicznej
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po korekcie o inflację będzie nawet lekko ujemna. W takich
warunkach musi ucierpieć też e-commerce. Niedawno jedna
z największych polskich platform e-commerce po raz drugi
w tym roku obniżyła swoje całoroczne prognozy dotyczące rynku, ponieważ spodziewa się, że rosnąca inflacja osłabi popyt.
Już teraz w danych GUS widać większą koncentrację klientów
na zakupach artykułów pierwszej potrzeby, ograniczają zaś
kupno dóbr trwałych (samochodów oraz sprzętu rtv i agd).

Rynek e-commerce

Coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza
i rosnąca inflacja powodują, że klienci
zmuszeni są szukać innych źródeł
finansowania swoich zakupów niż
gotówka. Częściej kierują się do firm
pożyczkowych po pożyczki albo do
banków
po
kredyty
gotówkowe,
ratalne czy karty kredytowe. Widać to
w rosnącej wartości sprzedaży pożyczek
pozabankowych oraz ratalnych.
Silny rynek pracy przekłada się także
na wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń.
Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób
wyniosło w sierpniu 2022 r. 6583 zł brutto,
czyli wzrosło o 12,7 proc. rok do roku.

Z gotówkowymi jest większy problem – ich wartość sprzedaży
bowiem w tym roku spada – bo banki zaostrzyły polityki kredytowe.
Problem także w tym, że rosnące i wysokie już stopy procentowe powodują, że zdolność kredytowa Polaków jest niższa.
Szczególnie, jeśli ktoś ma już kredyt mieszkaniowy, którego
raty mogą być teraz nawet dwukrotnie wyższe niż rok temu.
Dlatego coraz częściej kupujący przez internet korzystają
z funkcji BNPL (ang. buy now – pay later, kupuj teraz – zapłać
później). To rozwiązanie oferowane przez coraz większą liczbę
platform i sklepów e-commerce to odroczona płatność, czyli
swego rodzaju pożyczka. Na przykład klient ma 30 dni od dnia
zakupu produktu przez internet. Co do zasady jest to usługa
darmowa, o ile spłaci pożyczoną kwotę w terminie. W praktyce konsument płaci za towar dopiero po jego otrzymaniu, co
daje mu możliwość sprawdzenia i spokojnej decyzji, czy chce
go zachować. Jeżeli ureguluje należność na czas, nie zapłaci
odsetek za okres odroczenia. To bardzo wygodne rozwiązanie,
bo uzyskuje finansowanie on-line, w ramach jednego procesu
zakupowego. Sprzedawcom zaś pozwala zniwelować efekt porzucanych koszyków.
Firma Kearney szacuje, że już niemal połowa Europejczyków
skorzystała z opcji BNPL. W Polsce ten wskaźnik jest dużo
wyższy od średniej, bo zakupy tą metodą płatności deklaruje
62 proc. respondentów. Z kolei według danych Izby Gospodar-

2022

2027

ki Elektronicznej z odroczonych płatności korzysta w Polsce
38 proc. robiących zakupy online. Nic dziwnego, że na rynek
ten wkraczają kolejni operatorzy BNPL.
Pozytywne jest to, że silny jest rynek pracy, co powinno zwiększać możliwości zakupowe konsumentów. Szacowana przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia
rejestrowanego na koniec września 2022 r. wyniosła 4,8 proc.,
to najmniej od 30 lat. Bezrobocie wg miary BAEL (czyli nieuwzględniające osób, które pracy nie szukają, a tylko rejestrują
się w urzędzie pracy w celu uzyskania np. ubezpieczenia zdrowotnego), spadło do zaledwie 2,5 proc. (tzn. bez pracy jest około 450 tys. osób spośród ludności aktywnej zawodowo).

To i tak nieco mniej niż w poprzednich miesiącach, gdy wynagrodzenia rosły nawet po około 15 proc. Wysokie tempo wzrostu płac łagodzi Polakom skutki wysokiej inflacji i przyczynia
się do obrony możliwości zakupowych. Dodatkowym plusem
w tym zakresie są hojne programy państwa i liczne tarcze
antyinflacyjne, dodatki i świadczenia, mrożenie cen energii.
Wprawdzie ekonomiści zżymają się, że utrudnia to skuteczną
walkę z inflacją, ale chroni to portfele gospodarstw domowych
i ich silę nabywczą.
Sporą szansą dla polskiego rynku e-commerce jest też napływ
obcokrajowców. Samych Ukraińców przebywa już w Polsce
około 1,4 mln i choć nie jest to najzamożniejsza grupa klientów, to jest to istotne wsparcie dla popytu (co widać w danych
dotyczących sprzedaży detalicznej). Szczególnie, że to często
osoby pracujące ponad 400 tys. z nich podjęło już w Polsce
legalną pracę.
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Klienci sklepów e-commerce
Pandemia COVID-19 spowodowała przyspieszoną cyfryzację części społeczeństwa. Polacy uczyli się prowadzenia komunikacji w sieci, zdalnej pracy i nauki. Wielu z nich po raz
pierwszy dokonało też zakupów w sklepie innym niż stacjonarny.

Wysoko wypozycjonowane porady zakupowe oraz teksty związane z oferowanymi produktami przyciągają nie tylko potencjalnych kupujących, ale także osoby unikające zakupów online –
aż 92% internautów odwiedza jakąkolwiek stronę lub aplikację
zakupową w miesiącu.

Według danych z raportu „E-commerce w Polsce” regularnie
wydawanego przez firmę Gemius przez 10 ostatnich lat – odsetek internautów kupujących w 2020 roku wzrósł w stosunku do roku 2019 aż o 11 pproc. – do 73%. W kolejnym roku
wzrost wyniósł 4 pproc., a najświeższe dane z tegorocznego,
opracowanego wspólnie z IAB i PBI raportu, pokazują utrzymanie poziomu 77% ogółu internautów. Mamy więc do czynienia
ze stabilizacją i wydaje się, że bariery wejścia na rynek wśród
23% niekupujących w sieci internautów są na tyle mocne,
że w najbliższych latach nie można liczyć na dalsze, mocno
zauważalne wzrosty.

Analiza czasu spędzonego przez internautów na poszczególnych typach sklepów
internetowych pokazuje absolutną dominację platform typu marketplace lub wielobranżowych – aż 55% łącznego czasu
spędzanego na stronach i aplikacjach zakupowych dotyczy tego typu sklepów (te
i kolejne dane z badania Mediapanel za
wrzesień 2022 r.).

Kluczowy zatem dla rynku będzie poziom przyszłych wydatków. Wprawdzie 24% respondentów badania prowadzonego
na potrzeby raportu deklaruje zwiększenie przyszłych wydatków online, wobec 11% deklarujących ich spadek, ale na pytanie o oszczędności związane z postępującą inflacją 34% internautów deklaruje w najbliższych miesiącach ograniczenia
zakupów online, spowodowane inflacją, a tylko 13% ich zwiększenie. Dodatkowo rosnące koszty dostawy i problemy z dostępnością towarów powodują, że prognozy na temat rozwoju
rynku ecommerce w Polsce nie są jednoznaczne. Respondenci
wśród czynników wpływających na wybór danego sprzedawcy, poza niską ceną produktu, wskazują bowiem niską cenę
dostawy i zwrotu (41% wskazań) oraz krótki czas oczekiwania
na produkt (24% wskazań).

Jeśli chodzi o dane o ruchu na stronach
i aplikacjach internetowych sklepów to
mamy do czynienia z ciągłym wzrostem
liczby osób odwiedzjących strony i aplikacje zakupowe. Wynika to nie tylko z powiększania się odsetka internautów kupujących
w sieci (bo tu w ostatnim roku mamy stabilizację), ale także z mocnego trendu produkcji treści przez sklepy internetowe.

Wśród sklepów specjalistycznych największy udział w czasie
korzystania mają sklepy z kategorii „Odzież, obuwie, dodatki”
– internauci spędzają tam ponad 30% łącznego czasu poświęcanego stronom i aplikacjom zakupowym. Kolejne kategorie
mają już tylko kilka procent udziału w czasie korzystania i są
to: „Zdrowie i uroda” – 3,7% udziału czasu, „AGD, RTV, elektronika, fotografia, komputery” – 3,4% udziału czasu, „Literatura,
muzyka, film, gry” – 1,9% udziału czasu, „Restauracje, bary, dowóz jedzenia” – 1,5% udziału czasu oraz „Meble i wyposażenie
wnętrz” – 1,4% udziału czasu. Udział pozostałych kategorii nie
przekracza 0,5%.

Marcin Niemczyk
Doradca Zarządu,
Polskie Badania Internetu

Poza kategorią „Zakupy online” w badaniu Mediapanel warto
zwrócić uwagę na popularność kategorii „Promocje, porównywarki, opinie, gazetki”. Korzysta z niej ponad 20 milionów polskich internautów w miesiącu, co stanowi ponad 68% wszystkich polskich internautów. Pomimo rosnącej konkurencji
ze strony sklepów internetowych kategoria ta od lat ma stabilny poziom użytkowników, przekazując wiedzę na temat ofert,
zarówno online, jak i offline, a także umożliwiając porównanie
produktów, ich cen oraz zapoznanie się z opiniami na temat
sklepów.
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Dowiedz się więcej na
www.walutomat.pl

Zeskanuj kod i odbierz rabat
Kupon ważny w terminie
20.09.2022 - 31.01.2023
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Jak zwiększyć sprzedaż w czasach,
kiedy konsumenci wydają na zakupy
coraz mniej?

Artykuł partnera

Z raportu EY – Future Consumer Index wynika, że aż 61% Polaków szuka w tym roku
oszczędności i chce wydawać mniej. Podobne dane płyną z badania UCE Research i Grupy Blix, gdzie 60% ankietowanych tnie swoje wydatki na zakupach. Jak zatem zwiększyć
sprzedaż pomimo tego, że klienci chcą wydawać mniej? Poznaj potencjał sprzedażowy
płatności odroczonych PayPo.
Cały proces płatności trwa kilka sekund, a klient nie musi logować się do banku, czy podawać danych karty płatniczej. Transakcje zakupową potwierdza kodem SMS lub w aplikacji mobilnej. Następnie PayPo opłaca zamówienie klienta w sklepie,
dzięki czemu sprzedawca otrzymuje płatność od razu, a kupujący dostaje produkt, sprawdza go i ma aż 30 dni na zapłatę
za niego, bez dodatkowych kosztów lub może rozłożyć spłatę
na raty.

Jak działa PayPo?
Jeszcze niedawno były zupełną nowinką w branży e-commerce, dzisiaj stają się jedną z najchętniej wybieranych przez klientów metod.

Dzięki PayPo klienci mogą zrobić zakupy
już dziś, a zapłacić za nie nawet za 30 dni
bez dodatkowych kosztów.

Co zyskujesz udostępniając w sklepie płatności PayPo?
Wzrost wartości koszyka zakupowego
Możliwość odroczenia płatności w czasie powoduje,
że klienci korzystający z płatności odroczonych o wiele
szybciej i chętniej decydują się na zakup, szczególnie droższych produktów lub tych z sektora premium. Dodatkowo
kupują oni znacznie więcej, co przekłada się bezpośrednio
na wzrost wartości koszyka zakupowego w sklepie, który
z PayPo wzrasta średnio o 30%. Jeden z topowych sklepów
modowych, współpracujących z PayPo, tylko na przestrzeni
5 miesięcy, osiągnął średnią wartość transakcji zrealizowanych za pośrednictwem PayPo aż o 43% wyższą w stosunku
do innych metod płatności i tym samym wygenerował prawie 7,5 mln dodatkowego przychodu. W najlepszym miesiącu
współpracy ten wzrost był jeszcze większy i wyniósł aż 65%
(zobacz tabelę na następnej stronie).

Piotr Szymczak
Dyrektor Operacyjny, PayPo

Mniej porzuconych koszyków
Płatności odroczone są też skutecznym sposobem na ratowanie porzuconych koszyków. Statystycznie, nawet 70% kupujących porzuca swój koszyk z różnych powodów, a 22% z nich
sprawdza swój stan konta i możliwości finansowe przed finalizacją zakupów. Odpowiedzią na ten problem jest możliwość
odroczenia spłaty, bez dodatkowych kosztów i komunikacja
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o tym na odpowiednim etapie procesu zakupowego. Wówczas
konsument sam decyduje o tym, kiedy zapłaci za swoje zaku
py. Może to zrobić, np. po kolejnej wypłacie, nie nadwyrężając
swojego budżetu i dbając o płynność finansową. Według danych sklepów, które oferują płatności PayPo, odzyskują one
średnio aż 15-20% koszyków.
Nowi, lojalni klienci, którzy pokochali kupować z PayPo
Płatności odroczone są coraz popularniejsze. Z usług PayPo
korzysta już regularnie prawie 1 mln klientów, którzy według
szacunków firmy, tylko w 2002 r. zrealizują 8 mln transakcji
na kwotę ponad 2 mld zł. Dodatkowo z danych PayPo wynika, że klienci robiący zakupy tą metodą płatności, kupują dwa
razy częściej od przeciętnych użytkowników internetu. Jest to

Miesiąc

Ilość
transakcji
z PayPo

Wartość
całkowita

lipiec 2021

9223

czerwiec 2021

najczęściej i najchętniej wybierana przez nich metoda płatności za zakupy, tuż obok BLIK-a. Co więcej, klienci korzystający
z usług PayPo zaczynają swoje zakupy od sprawdzenia, czy
w danym sklepie dostępne są płatności odroczone.
Popularność rozwiązań BNPL (buy now, pay later) potwierdzają
też dane rynkowe. W 2021 r. aż 56% konsumentów skorzystało z płatności odroczonych - ich liczba wzrosła o 85% wciągu
15 miesięcy. Dodatkowo szacuje się, że wartość rynku BNPL
w Polsce wzrośnie o 95,5% w 2022 r. i osiągnie ponad $763
mln. Warto zatem iść za trendami i pomimo galopującej inflacji, a także konieczności podwyższania cen, dać możliwość
klientom robienia zakupów w przemyślany sposób i opłacenia
ich wtedy, kiedy im jest najwygodniej.

AOV PayPo

AOV pozostałe
metody
płatności

% Wzrost AOV
z PayPo

1 515 154,44zł

164,28zł

99,75zł

64,69%

9199

1 471 196,07zł

159,93zł

114.44zł

39,75%

maj 2021

9072

1 342 837,44zł

148,02zł

110,80zł

33,59%

kwiecień 2021

9577

1 362 998,64zł

143,32zł

102,50zł

38,85%

II połowa marca
2021

7100

1 010 117,00zł

142,27zł

99,05zł

I połowa marca
2021

5131

707 616,21zł

137,91zł

99,01zł

43,63%

39,29%

Artykuł partnera
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Nagroda eCommerce Awards 2022
Najlepsze płatności odroczone

Włącz limit odnawialny P24NOW w swoim sklepie.
Twoi klienci płacą później, Ty otrzymujesz pieniądze od razu.

Jak działa P24NOW?
Wygoda
Przyjazna procedura pozyskania

59%

limitu. Klient wypełnia wniosek raz,

ZMIANA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA

a z przyznanych środków korzysta
podczas kolejnych zakupów.

54%

ATRAKCYJNA PROMOCJA

Elastyczność

42%

KIEDY KLIENCI

KORZYSTAJĄ Z PŁATNOŚCI

SPONTANICZNE ZAKUPY

ODROCZONYCH

Kupujący sam decyduje, jak
spłaci limit. Może wybrać

pomiędzy dogodnymi ratami

i spłatą do 54 dni od transakcji.

40%

PLANOWANIE URLOPU

36%

KUPNO DROŻSZEGO PREZENTU

Bezpieczeństwo
Ciągła dostępność środków

(nawet 10 000 zł) w wirtualnym

portfelu w razie nieplanowanych,
nieprzewidzianych wydatków.

Źródło: Badanie świadomości marki Przelewy24 i P24NOW.

Tysiące sklepów udostępniają już P24NOW. Dołącz do nich. Więcej na p24now.pl
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Płatności odroczone i inne rozwiązania
finansujące. Dlaczego warto wprowadzić
je do e-sklepu?

Artykuł partnera

W czasach rosnącej inflacji i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wielu gospodarstw
domowych, utrzymanie wysokich wyników sprzedażowych może stać się wyzwaniem.
Jednym ze sposobów na to, aby klienci nie rezygnowali ze swoich planów zakupowych,
jest wprowadzenie do metod płatności rozwiązań finansujących.
Czym właściwie są rozwiązania finansujące? Pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie formy opłacenia zamówienia, które
pozwalają klientowi na zakup i zapłatę w późniejszym terminie. Są to przede wszystkim płatności odroczone oraz raty
online, a w Przelewy24 także limit odnawialny P24NOW, który
otrzymał prestiżową nagrodę Izby Gospodarki Elektronicznej
– eCommerce Awards w kategorii „Best buy-now-pay-later”.

• Zwiększenie konwersji
Liczba porzuconych koszyków zostaje zredukowana. Zakupy mogą być doprowadzone do końca, bez względu
na aktualny stan konta klienta.

Nowa metoda płatności P24NOW
Serwis Przelewy24 we współpracy z Santander Consumer
Bank w ubiegłym roku wprowadził na rynek P24NOW. Jest to
nowa metoda płatności – odnawialny limit aż do 10 000 zł.
Klient po otrzymaniu go, może realizować zakupy z przyznanych mu środków w wielu sklepach. Dzięki tak wysokiej kwocie, P24NOW sprawdza się w różnych branżach, także tych,
gdzie średnia wartość koszyka jest wysoka.
Zakupy opłacone P24NOW można spłacać na raty lub z odroczeniem płatności (do 54 dni). Sprzedający od razu otrzymuje
pieniądze na swoje konto, a dalszą obsługą spłaty zajmuje się
bank. Korzystanie z P24NOW jest proste i wygodne – weryfikacja kupującego odbywa się tylko przy aktywacji limitu, kolejne transakcje realizowane są jednym kliknięciem, co sprzyja
spontanicznym zakupom.

• Zwiększenie koszyka zakupowego
Możliwość odroczenia płatności pozwala
klientowi kupić więcej i dodać do koszyka
produkty, których wcześniej nie planował
(np. w czasie atrakcyjnej promocji).

• Brak ryzyka
Kupujący płaci później, ale pieniądze
od razu trafią na konto sklepu. Klient rozlicza się tylko z podmiotem udzielającym finansowania.
Poinformuj klienta o możliwości późniejszej zapłaty
Rozwiązania finansujące najlepiej przyczynią się do poprawy
wyników sprzedażowych, jeśli klient już na samym początku
procesu zakupowego będzie wiedział o możliwości odroczenia płatności. Dlatego rekomendujemy naszym Partnerom, aby
oznaczali P24NOW w wyraźny sposób wszędzie tam, gdzie informują o dostępnych formach opłacenia zamówienia.
Serwis Przelewy24 przygotował dedykowane grafiki (m.in.
bannery) z logotypem P24NOW. Można je pobrać ze strony
przelewy24.pl, z zakładki „Do pobrania” i wykorzystać w swoim e-sklepie.

Magdalena Grablewska
Head of Marketing, Przelewy24

Zachęcamy Partnerów serwisu Przelewy24 do uruchomienia
P24NOW w swoim sklepie – aktywacja nie wymaga dodatkowych formalności ani prac deweloperskich. Wszystkich, którzy
dopiero chcą zacząć współpracę z Przelewy24, zapraszamy na
stronę https://www.przelewy24.pl/rozpoczecie-wspolpracy.
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Kupuj łatwo, płać szybko –
nadchodzi ecommerce 2023
Rok 2021, a i częściowo 2022 kojarzy się na polskim rynku ecommerce z rozwojem
i rozdrobnieniem łańcuchów dostaw, nowymi formami finansowania zakupów online
(buy now, pay later), a przede wszystkim z przewartościowaniem nawyków klientów
(offline -> online). Jednak nie sposób zauważyć, że na rynkach zagranicznych pojawiają
się już nowe trendy, które w niedługim czasie powinny na stałe zawitać do Polski.
M-commerce rośnie w siłę
M-commerce to nic innego jak zakupy online tylko i wyłącznie
via urządzenia mobilne. Obecnie 61% handlu w internecie odbywa się mobilnie i ten odsetek będzie tylko rósł. Łatwość zakupów, możliwość ich dokonania z każdego miejsca i w każdym
momencie to niezaprzeczalne atuty. Optymalizacje wyszukiwania produktów, poprawa elementów UX sklepów, czy sama
szybkość przejścia przez proces zakupowy, to tylko niektóre
z kierunków do dalszego rozwoju.

pingu live. W 2026 przychody z live commerce mają stanowić
aż 20% całości rynku ecommerce.
Rynek „produktów odnowionych”
Jednym z pomysłów na radzenie sobie z wydłużonymi łańcuchami dostaw i trudnością w dostępności nowych komponentów, jest rozwój rynku produktów odnowionych. W skrócie to
produkty, które już były w użytku i ponownie trafiają do nabywców po naprawach czy wymianach. Prym w tej dziedzinie wiedzie oczywiście rynek dóbr rtv/agd.

Rozkwit omnichannel
Oczekiwania klientów rosną nieustannie. Potrzebują oni prostego i intuicyjnego przejścia pomiędzy platformami i urządzeniami celem dokonania zakupów. Shopping experience to
slogan, który na stałe wszedł do użycia, czego dowodem może
być pojawienie się kolejnych shworoomów (np. w galeriach
handlowych) – miejsc, gdzie przed zakupem online, możemy
przymierzyć i ocenić dany, wybrany wcześniej produkt.

Co dalej?
W przyszłości czeka nas jeszcze większy
focus na pojedynczym kliencie, poznanie i dalsze dopasowanie się do jego potrzeb. Cały proces ma przebiegać szybko,
bezproblemowo, crossplatformowo, przy
udziale jak najbardziej wygodnych systemów płatności. Jednocześnie oferując
w każdym momencie zakupy będące połączeniem online i offline buying.

Jeszcze więcej możliwości płatności
Badania pokazują, że pomiędzy dodaniem produktu do koszyka zakupowego a transakcją, odpada 69,8% potencjalnych
klientów. Jedną z metod przeciwdziałania są oczywiście jeszcze łatwiejsze sposoby płatności. Im więcej możliwości opłacenia danego produktu, tym większa szansa na jego sprzedaż.
PayPal czy BLIK – z tymi formami już jesteśmy zaznajomieni,
natomiast przyszłość to biometryka, pay by QR code, a nawet
kryptowaluty.
Shopping LIVE
Live streaming był kiedyś tylko i wyłącznie zabawą dla graczy.
Dziś streamerzy zarabiają nie tylko na wyświetleniach reklam,
ale też bezpośrednio na współpracach ze znanymi markami.
Wyjątkowość kontaktów pomiędzy streamerami i ich widzami dowiodła, że jest to idealna nisza do wprowadzenia shop-

Kornel Karbowniczek
Head of Content Commerce,
RAS Polska
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Poznaj e-paragon.
I zachwyć się korzyściami.

E-paragon fiskalny całkowicie zastępuje paragon papierowy.
A to oznacza koniec drukowania paragonów i wkładania ich
do paczek, wystawiania do nich faktur czy archiwizowania!
Cały proces staje się w pełni automatyczny.

Wydawaj e-paragony zamiast papieru...

...a obniżysz koszty fiskalizacji nawet o 80%
...usprawnisz logistykę zamówień
...zautomatyzujesz procesy fiskalizacji
...będziesz eko w imię 100% paperless

Wizualizacja e-paragonu w systemie Spark
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Nowe technologie na rzecz branży
e-commerce
Rok 2022 to przede wszystkim rok globalnych i lokalnych zmian. W pierwszym kwartale
roku można było zauważyć dalszy postpandemiczny rozwój branży e-commerce w myśl
zasady „Nie ma Cię w Internecie, więc nie istniejesz”, z kolei druga połowa roku to strach
przed rozprzestrzenieniem się konfliktu zbrojnego oraz szybki wzrost inflacji. E-commerce mimo wszystko nadal nie zwalnia i proponuje użytkownikom nowe rozwiązania technologiczne.
Czas pandemii to przede wszystkim zmiana sposobów dostaw. W Polsce nastąpił wyraźny wzrost liczby paczkomatów
oraz punktów odbioru. Jednym z przykładów jest m.in. Poczta
Polska, która postawiła na bezdotykowy sposób doręczania
paczek. Z informacji zamieszonych na stronie logistyka.rp.pl
sieć ma liczyć 2000 paczkomatów do pierwszej połowy 2023
roku. Urządzenia będą znajdować się w pobliżu Biedronek,
co umożliwi sieci marketów prowadzenie handlu w niedzielę.

dodatkowych druczków, jeszcze nie tak
dawno obecnych przy przelewach tradycyjnych.
Dodatkową zaletą budzącą zaufanie użytkowników, jest bezpośredni kontakt tych rozwiązań z systemami bankowości
elektronicznej. Rozwiązania te sprawiają, że użytkownicy mają
znacznie mniej czasu na zastanawianie się czy dany wybór był
słuszną decyzją. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza podczas
spontanicznych zakupów.

Poza paczkomatami pojawiają się także pomysły na możliwość dostawy przy użyciu dronów. Badania Walker Sands
Communications dowiodły, że aż 66% ankietowanych Amerykanów uważa, iż taka forma dostawy stanie się standardem
dla sklepów internetowych w przeciągu najbliższych 5 lat.
W mojej opinii nic takiego się jednak w najbliższym czasie nie
stanie. Głównym ograniczeniem takiej formy jest waga potencjalnej przesyłki.

W przypadku koszyków o dużej wartości nadal chętniej wybieranym sposobem płatności jest „za pobraniem”. Zakup może
być nadal szybki, ale daje użytkownikom możliwość wycofania się z niego oraz sprawdzenia jakości przesyłki przed odbiorem. Stanowi to swego rodzaju koniec ery „poturbowanych”
paczek. Dla sklepów jest to także korzystna opcja, ponieważ
daje szybsze i łatwiejsze możliwości rozliczania reklamacji.
W przypadku braku zapłaty za wysyłkę, e-sklep ma nieotwartą
paczkę z produktem, który zwrócony nie trafia na outlet, ale
z powrotem na sklepową półkę.

Płatności elektroniczne a szybkość
Kolejnym elementem rozwoju technologii w e-commerce są
szybkie sposoby płatności. Jest to rezultat coraz większego
zaufania użytkowników do sprzedaży przez Internet, chociaż
jeszcze nie tak dawno kampanie społeczne ostrzegały nas
przed podawaniem numeru karty przy zamówieniu lub pouczały o tym, jak nasze dane oraz pieniądze mogą być wyłudzone
przez oszustów.

Dużą rewolucją było uruchomienie systemów płatniczych Tpay oraz PayU, które
umożliwiają szybkie przelewy. Użytkownik ma dzięki nim możliwość dokonania
zakupu w kilka sekund bez wypełniania

Natalia Chrobak
Head of Marketing E-Commerce,
RAS Polska

Podsumowując, rozwój technologii w obszarach dostaw i płatności stał się jednym z motorów napędowych branży e-commerce sprawiając, że zakupy online, podobnie jak w sklepie
stacjonarnym, mogą podlegać impulsywnym decyzjom konsumentów. Kilka kliknięć użytkownika dzieli go od upragnionego
zakupu, jednocześnie ma on swobodę wyboru sposobu dostawy i płatności. Wszystko to sprawia, że zwiększa się komfort
konsumenta - bez ruszania się z domu można kupić w zasadzie wszystko – od pieczywa po rower.
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Gotówka to już przeżytek. Polacy
kupują tylko cyfrowo
Pandemia przyspieszyła rozwój e-handlu. Jak ktoś podczas lockdownu z zakupami przeniósł się do sieci, to najczęściej do dzisiaj mniej korzysta z tradycyjnych sklepów. Na tej fali
rośnie także popularność e-płatności.

– Jeżeli chodzi o metody płatności, Polacy są jednym z najbardziej innowacyjnych społeczeństw. Zarówno młodsze
pokolenia, jak również nieco starsi konsumenci chętnie sięgają po nowe, wygodne i bezpieczne sposoby płacenia za zakupy: telefonem, zegarkiem, opaską, czy
stokenizowaną kartą zapisaną w portfelu cyfrowym w internecie – mówi Bartosz
Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę,
Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

To jest trudny czas dla handlu elektronicznego. W 2022 roku
po raz pierwszy w historii przychody z globalnego e-commerce spadną rok do roku – wskazuje ostatnia prognoza Statista
Digital Market Outlook. Zaszkodzą głównie problemy w łańcuchach dostaw, inflacja, recesja i wzrost bezrobocia. Nie
przeszkodzi to jednak w dynamicznym rozwoju rynku. W ciągu
minionych pięciu lat udział sprzedaży online w Europie Środkowo-Wschodniej urósł z 9 do 15 proc., a za cztery lata ma sięgnąć 20 proc. - prognozuje CBRE. Liderami wzrostu zakupów
online w regionie są Polska i Czechy, gdzie w 2026 r. udział
rynku e-handlu może wynieść niemal 25 proc.
Wraz z rozkwitem rynku e-commerce, na popularności dalej
zyskiwać będą e-płatności. Już teraz Polacy coraz chętniej je
wybierają- zarówno w handlu tradycyjnym, jak i elektronicznym.
Jak wynika z opublikowanego pod koniec września raportu Mastercard New Payments Index 2022, 88 proc. polskich konsumentów skorzystało w ciągu ostatniego roku z co najmniej jednej cyfrowej metody płatności, a 50 proc. używało częściej niż
do tej pory przynajmniej jednej z nich. Równocześnie jesteśmy
otwarci na najnowocześniejsze technologie. Nie tylko znamy
takie rozwiązania jak karty wirtualne, płatności biometryczne,
BNPL („Buy Now Pay Later”), czy otwartą bankowość, ale rzeczywiście korzystamy z nich na co dzień.

Międzynarodowe badanie ,,Postawy wobec form płatności”,
zlecone przez operatora finansowego eService, pokazuje,
że ponad połowa konsumentów zapłaciła za ostatnie stacjonarne zakupy kartą albo telefonem, smartwatchem lub innym
urządzeniem. W odpowiedzi na podobne pytanie o ostatnią
płatność za zakupy w internecie, tylko 9 proc. respondentów
wskazało, że zapłaciło gotówką przy odbiorze.

Sprzedaż online
20%
15%
9%

Natalia Chudzyńska-Stępień
Dziennikarka, obszar finanse
i gospodarka

2017

2022

2026

– Obserwujemy dynamikę, z jaką zachodzi ten proces w różnych krajach, wśród
których są bardziej zaawansowane:
na przykład Polska, Czechy, Irlandia, czy
UK, jak i takie, gdzie ewolucja płatności
dopiero przyspiesza. Wszędzie jednak widać, że płatności elektroniczne stały się
ważnym elementem rozwoju gospodarki i cyfrowego społeczeństwa – komentuje Joanna Seklecka, prezes eService.
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W internecie najczęściej wybieraną metodą płatności jest
szybki przelew: najnowszy raport „E-commerce 2022” przygotowany przez Gemius pokazuje, że na skorzystanie z niego kiedykolwiek wskazuje 70 proc. polskich konsumentów. Wyraźnymi liderami w tym segmencie płatności są PayU i Przelewy 24,
z których korzysta po około 40 proc. internautów, pozostałe to
ePrzelewy, DotPay, Tpay i BlueMedia (mają po maksymalnie 4
proc. udziału w rynku).
O ile częstotliwość użycia szybkich przelewów w płatnościach
internetowych utrzymała się na zeszłorocznym poziomie, to
o 10 pkt proc, do 58 proc. wzrosła popularność płatności mobilnych (główny gracz tego segmentu to Blik). Trzecie miejsce
zajmuje karta płatnicza przy składaniu zamówienia (43 proc.
wskazań). Znacząco wzrosła częstotliwość wykorzystania
płatności odroczonej (BNPL): do 12 proc.
Metoda BNPL, z której wg branżowych badań w Europie i Stanach Zjednoczonych korzysta już 60 proc. internautów, może
dalej zyskiwać zwolenników w Polsce. Ten rok to wysyp ofert
operatorów. Na przykład wiosną Przelewy 24 przy współpracy

z Santander Bankiem wprowadziły usługę P24NOW. Jednocześnie przy współpracy z Przelewy 24, Blik planuje zaoferować usługę Blik Płacę Później – na razie prowadzi testy: od
ostatniego tygodnia września klienci Banku Millenium mogą
z niej korzystać w sklepie mediamarkt.pl. Także we wrześniu
płatności odroczone zaproponował polskim klientom (wybranym - na podstawie ich wiarygodności ocenionej zasobnością
i częstotliwością uzupełniania konta w aplikacji) globalny fintech Revolut.
Z kolei stricte na metodzie odroczonych płatności skupia się
na przykład polski fintech PayPo, w którym – według szacunków firmy - liczba tegorocznych transakcji wzrośnie ponad
dwukrotnie względem 2020 r., a wartość transakcji zwiększy się czterokrotnie. Raport Koszyk Roku 2022 wskazuje, że
opcję BNPL daje klientom 73 proc. spośród 100 największych
polskich e-sklepów, czyli 2,5-krotnie więcej niż dwa lata wcześniej. Korzyści dla biznesu są wymierne: wzrost liczby klientów, średniej wartości koszyka oraz przychodów. Na Zachodzie jeden na czterech klientów wybiera sklep internetowy
na podstawie możliwości odroczenia płatności.

– BNPL to hit internetu, bo pozwala odsunąć na później największy mankament zakupów online, czyli obarczoną mniejszymi
lub większymi formalnościami płatność.
W momencie kupowania nic nie zakłóca spontaniczności zakupoholika i chęci
zaspokojenia konsumenckiej potrzeby –
wskazuje Maciej Samcik, autor bloga „Subiektywnie o Finansach”.

Preferowane formy płatności:

70%

Szybki przelew przez serwis płatności
(np. PayU, Przelewy24, Dotpay, Tpay)

58%

Płatność mobilne
(np. BLIK)

43%

Płatność kartą przy
składaniu zamówienia

Źródło: Gemius Polska
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LAUREACI

Ranking Sklepów
Internetowych
– laureaci

RANKING OPINEO
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Elektronika i akcesoria

Morele.net

Etuo.pl

Amso.pl

Punktacja

Punktacja

Punktacja

10.9

9.8

7.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.8

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

196.534

Liczba opinii:

69.857

Liczba opinii:

21.867

RANKING OPINEO

25

TOP 10
Kategoria:
Elektronika
i akcesoria
Nazwa sklepu

Pierwsze miejsce w kategorii Elektronika i akcesoria zajął sklep Morele.net ze średnią ocen
4,9 i niemal 196,5 tys. opinii. Morele.net to sklep internetowy zajmujący się sprzedażą elektroniki
m.in.: komputerów, foto, RTV, AGD, telefonów oraz gier. Użytkownicy Opineo cenią sklep przede
wszystkim za sprawną obsługę oraz szybką dostawę. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się
kolejno sklep z etui i akcesoriami GSM do telefonów i tabletów Etuo.pl ze średnią oceną 4,8
i liczbą opinii 69,8 tys. oraz sklep z komputerami i akcesoriami biurowymi Amso.pl ze średnią
oceną 4,9 oraz liczbą opinii 21,8 tys.

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Morele.net

4.9

196.534

10.9

2.

Etuo.pl

4.8

69.857

9.8

3.

Amso.pl

4.9

21.867

7.9

4.

x-kom.pl

4.7

26.899

7.8

5.

Euro.com.pl

4.3

45.628

7.3

6.

Botland.com.pl

4.9

17.576

7.0

7.

Print24.com.pl

4.9

8.740

6.9

8.

Bewood.pl

4.9

5.770

5.9

9.

Gsm24.pl

4.9

6.997

5.9

10.

Faxtel.com.pl

5.0

1.526

5.0
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Zdrowie i uroda

Topestetic.pl

Pachnidelko.pl

Ezebra.pl

Punktacja

Punktacja

Punktacja

15.0

10.9

10.9

Średnia ocen:

5.0

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

33.163

Liczba opinii:

49.396

Liczba opinii:

151.897

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Zdrowie i uroda

W kategorii Zdrowie i uroda liderem wśród opinii użytkowników został sklep Topestetic.pl
ze średnią oceną 5,0 oraz ponad 33 tys. opinii. Sklep zajmuje się sprzedażą dermokosmetyków
najlepszych światowych marek, rekomendowanych przez lekarzy medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oraz dermatologów. Internauci doceniają markę przede wszystkim za profesjonalną obsługę, sprawną komunikację oraz elementy lokalizacji. Drugie miejsce w kategorii
zajęła perfumeria internetowa Pachnidelko.pl ze średnią oceną 4,9 na 49 tys. opinii oraz sklep
z kosmetykami do pielęgnacji Ezebra.pl z oceną 4,9 na 151 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Topestetic.pl

5.0

33.163

15.0

2.

Pachnidelko.pl

4.9

49.396

10.9

3.

Ezebra.pl

4.9

151.897

10.9

4.

Hairstore.pl

4.8

91.024

10.8

5.

Estyl.pl

4.8

32.127

7.8

6.

Brasty.pl

4.9

20.787

6.9

7.

Ecoflores.eu

5.0

15.658

6.0

8.

Barbersupply.pl

5.0

11.231

6.0

9.

Mojezapachy.pl

4.9

8.668

5.9

10.

Elnino-parfum.pl

4.9

48.730

5.9
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Książki i multimedia

Bonito.pl

Taniaksiazka.pl

Colorland.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
14.9

13.9
13.9

10.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

112.531

Liczba opinii:

126.708

Liczba opinii:

42.503

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Książki
i multimedia
Nazwa sklepu

Pierwsze miejsce w kategorii Książki i multimedia zajął sklep Bonito.pl – jeden z największych
w Polsce sprzedawców książek oraz gier, zabawek i puzzli. Sklep uzyskał średnią ocenę 4,9
na 112,5 tys. opinii. Kupujący cenią sobie sprzedawcę przede wszystkim za duży wybór tytułów, błyskawiczną i profesjonalną obsługę. Na drugim miejscu znalazła się księgarnia internetowa Taniaksiazka.pl ze średnią oceną 4,9 oraz ponad 126 tys. opiniami. Trzecie miejsce zdobył
sklep z artykułami fotograficznymi i fotoprezentami Colorland.pl, który zyskał średnią ocenę 4,9
na 42,5 tys. opinii.

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Bonito.pl

4.9

112.531

14.9

2.

Taniaksiazka.pl

4.9

126.708

13.9

3.

Colorland.pl

4.9

42.503

10.9

4.

Matfel.pl

4.8

8.180

9.8

5.

Aros.pl

4.9

63.477

5.9

6.

Taniepremium.pl

4.8

1.382

5.8

7.

Sklep.infor.pl

4.7

4.036

5.7

8.

Voiceshop.pl

5.0

2.168

5.0

9.

Altenberg.pl

5.0

3.507

5.0

10.

Fiszki.pl

4.9

6.928

4.9
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Ogród

Rolmarket.pl

Ogrodosfera.pl

Narzedzia.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
7.8

13.9
7.7

10.9
5.9

Średnia ocen:

4.8

Średnia ocen:

4.7

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

33.602

Liczba opinii:

23.537

Liczba opinii:

8.159

RANKING OPINEO

32

TOP 10
Kategoria:
Ogród

W kategorii Ogród pierwsze miejsce przyznano sklepowi Rolmarket.pl, który użytkownicy docenili za szybką dostawę i jakość, zostawiając dostawcy średnią ocenę 4,8 na 33,6 tys. opinii.
Rolmarket.pl to niewielka firma rodzinna, która stała się uznaną marką w branży ogrodniczej,
rolniczej i hodowlanej. Kolejno drugie i trzecie miejsce w kategorii zdobyły: sklep z wyposażeniem ogrodowym Ogrodosfera.pl ze średnią oceną 4,7 na 23,5 tys. opinii oraz sklep Narzedzia.pl
oferujący szeroką gamę narzędzi, elektronarzędzi i akcesoriów, który zyskał średnią ocenę 4,9
na 8,1 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Rolmarket.pl

4.8

33.602

7.8

2.

Ogrodosfera.pl

4.7

23.537

7.7

3.

Narzedzia.pl

4.9

8.159

5.9

4.

Homegarden.com.pl

4.9

5.916

5.9

5.

Focusgarden.pl

4.7

11.520

5.7

6.

Zagroda.cieszyn.pl

4.9

2.026

4.9

7.

Sklepfarmera.pl

4.9

2.555

4.9

8.

24garden.pl

4.9

987

4.9

9.

Topmarket.pl

4.9

1.054

4.9

10.

DrzewkaOwocowe24.pl

4.9

6.018

4.9
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Biuro i firma

Kartony24.eu

Drukarniaonline.pl

Multigastro.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
6.0

13.9
5.0

10.9
4.9

Średnia ocen:

5.0

Średnia ocen:

5.0

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

14.498

Liczba opinii:

1.1215

Liczba opinii:

404

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Biuro i firma

Liderem w kategorii Biuro i firma został sklep Kartony24.eu ze średnią oceną 5,0 na 14,4 tys.
opinii. W swojej ofercie sklep posiada opakowania kartonowe, pudełka kartonowe, akcesoria
do pakowania przesyłek. Użytkownicy najbardziej doceniają sklep za bardzo szybką realizację zamówień, konkurencyjne ceny i miłą obsługę. Drugie miejsce w kategorii zajęła Drukarniaonline.pl
ze średnią oceną 5,0 na 1,2 tys opinii. Trzecie miejsce przypadło dystrybutorowi sprzętu gastronomicznego oraz usług szkoleniowych, pokazowych oraz serwisowych Multigastro.pl ze średnią oceną 4,9 na 404 opinie.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Kartony24.eu

5.0

14.498

6.0

2.

Drukarniaonline.pl

5.0

1.215

5.0

3.

Multigastro.pl

4.9

404

4.9

4.

Kraften.pl

4.9

1.038

4.9

5.

Profibiuro.pl

4.9

1.000

4.9

6.

Tonerdodrukarki.pl

4.9

3.250

4.9

7.

Hdwr.pl

4.9

929

4.9

8.

Paklo.pl

4.9

1.045

4.9

9.

Bialepudlo.pl

4.9

1.665

4.9

10.

Grawernia.pl

4.9

5.303

4.9
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Militaria

Militaria.pl

Milworld.pl

Sortmund.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
18.9

13.9
7.9

10.9
5.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

39.688

Liczba opinii:

20.841

Liczba opinii:

9.710

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Militaria

Nazwa sklepu

W kategorii Militaria pierwsze miejsce zajął największy w Europie sklep z bronią bez zezwolenia,
samoobroną i outdoorem Militaria.pl ze średnią oceną 4,9 na ponad 39 tys. opinii. Kupujący doceniają sklep przede wszystkim za bogaty wybór i atrakcyjne ceny oraz profesjonalną obsługę.
Drugie i trzecie miejsce w kategorii zajęły odpowiednio: sklep oferujący produkty paramilitarne
i turystyczne Milworld.pl ze średnią oceną 4,9 na 20.8 tys. opinii oraz sklep z asortymentem
dla służb mundurowych Sortmund.pl ze średnią oceną 4,9 na 9,7 tys. opinii.

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Militaria.pl

4.9

39.688

18.9

2.

Milworld.pl

4.9

20.841

7.9

3.

Sortmund.pl

4.9

9.710

5.9

4.

Arobron.pl

5.0

2.135

5.0

5.

Morowo.com.pl

5.0

769

5.0

6.

Laplander.pl

5.0

1.006

5.0

7.

Balistas.pl

4.9

4.593

4.9

8.

Sklep-oikos.pl

4.9

1.836

4.9

9.

Bron.pl

4.9

6.403

4.9

10.

Specshop.pl

4.9

4.659

4.9
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Odzież i obuwie

Eobuwie.pl

Astratex.pl

Ombre.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
55.9

13.9
15.9

10.9
15.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

708.031

Liczba opinii:

72.063

Liczba opinii:

83.086

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Odzież i obuwie

Kolejny rok z rzędu liderem w kategorii Odzież i obuwie została marka Eobuwie.pl ze średnią oceną 4,9 na 708 tys. opinii. Eobuwie.pl posiada w swojej sprzedaży modne buty, torebki oraz akcesoria spośród niemal 140 tys. markowych modeli. Kupujący doceniają sklep przede wszystkim
za szeroki wybór asortymentu, jakość oraz szybką przesyłkę i łatwe zwroty. Sklep Eobuwie.pl zyskał także pierwsze miejsce w kategorii specjalnej Megasklepy, w której wyróżnione zostały marki
z najwyższą liczbą punktów wśród wszystkich uczestników rankingu. Eobuwie.pl stało się więc
niedoścignionym liderem rankingu sklepów internetowych. Drugie i trzecie miejsce w kategorii
Odzież i obuwie zyskały kolejno: sklep z bielizną Astratex.pl ze średnią oceną 4,9 na 72 tys. opinii
oraz sklep z odzieżą męską Ombre.pl, który zyskał średnią ocenę 4,9 na 83 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Eobuwie.pl

4.9

708.031

55.9

2.

Astratex.pl

4.9

72.063

15.9

3.

Ombre.pl

4.9

83.086

15.9

4.

Denley.pl

4.9

36.080

14.9

5.

Kontri.pl

4.9

49.058

13.9

6.

Casu.pl

4.9

32.827

12.9

7.

Filippo.pl

4.9

19.392

11.9

8.

Butosklep.pl

4.9

21.803

10.9

9.

Edoti.com

4.9

24.804

10.9

10.

ButSklep.pl

5.0

10.702

10.0
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40

Dom

Brw.pl

Porcelana24.pl

Meblobranie.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
15.4

13.9
6.9

10.9
6.9

Średnia ocen:

4.4

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

34.889

Liczba opinii:

22.420

Liczba opinii:

14.208

RANKING OPINEO

41

TOP 10
Kategoria:
Dom

Pierwsze miejsce w kategorii Dom zdobył sklep Black Red White ze średnią oceną 4,4 na 34,8
tys. opinii. Sklep jest jednym z wiodących producentów i dystrybutorów mebli oraz artykułów
wyposażenia wnętrz. Użytkownicy doceniają markę przede wszystkim za profesjonalną obsługę, sprawną realizację zamówienia oraz atrakcyjne ceny. Drugie miejsce w kategorii zajął sklep
z polską porcelaną oraz akcesoriami kuchennymi Porcelana24.pl z oceną 4,9 na 22,4 tys. opinii.
Trzecie miejsce przyznano sklepowi meblowemu Meblobranie.pl, który zyskał ocenę 4,9 na 14,2
tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Brw.pl

4.4

34.889

15.4

2.

Porcelana24.pl

4.9

22.420

6.9

3.

Meblobranie.pl

4.9

14.208

6.9

4.

Emako.pl

4.9

18.090

6.9

5.

Sfmeble.pl

4.8

2.496

6.8

6.

ReWALLution.pl

4.9

2.124

5.9

7.

Kuchniasklep.pl

4.9

3.412

5.9

8.

Mojadedra.pl

4.8

1.591

5.8

9.

Domondo.pl

4.7

9.331

5.7

10.

Mirat.eu

4.7

11.900

5.7
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Dzieci

Fabrykabodziakow.pl

Tuszyte.pl

Lionelo.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
9.0

13.9
7.0

10.9
6.0

Średnia ocen:

5.0

Średnia ocen:

5.0

Średnia ocen:

5.0

Liczba opinii:

4.385

Liczba opinii:

6.275

Liczba opinii:

2.387

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Dzieci

W kategorii Dzieci pierwsze miejsce zajął sklep Fabrykabodziakow.pl ze średnią oceną 5,0
na 4,3 tys. opinii. Sklep posiada w swoim asortymencie ubranka wyprodukowane z wysokiej
jakości materiałów, które są bezpieczne dla skóry dziecka, hipoalergiczne i komfortowe w użytkowaniu. Kupujący doceniają sklep przede wszystkim za doskonałą jakość, wykonanie oraz
szybką i profesjonalną realizację. Drugie miejsce w kategorii zajął sklep Tuszyte.pl ofertujący
wysokiej jakości modę dziecięcą, który zyskał średnią ocenę 5,0 na 6,2 tys. opinii. Trzecie miejsce
zajął sklep sprzedający foteliki samochodowe, wózki oraz asortyment dla rodziców Lionelo.pl
ze średnią oceną 5,0 na 2,3 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Fabrykabodziakow.pl

5.0

4.385

9.0

2.

Tuszyte.pl

5.0

6.275

7.0

3.

Lionelo.pl

5.0

2.387

6.0

4.

Elfi.pl

5.0

5.245

6.0

5.

Morelkowe.pl

5.0

1.954

5.0

6.

E-babystuff.pl

5.0

1.460

5.0

7.

Puppidiapers

5.0

988

5.0

8.

Sklep-smile.pl

5.0

1.550

5.0

9.

Klocki.edu.pl

5.0

2.692

5.0

10.

Komunia.pl

4.9

3.150

4.9
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Zegarki i biżuteria

Zegarek.net

Crazytime.pl

Zegarownia.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
9.9

13.9
6.9

10.9
6.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

35.601

Liczba opinii:

11.869

Liczba opinii:

16.976

RANKING OPINEO

45

TOP 10
Kategoria:
Zegarki
i biżuteria
Nazwa sklepu

W kategorii Zegarki i biżuteria pierwsze miejsce zdobyła marka Zegarek.net ze średnią oceną 4,9
na 35,6 tys. opinii. Zegarek.net to autoryzowany sprzedawca zegarków, posiadający w swojej ofercie szeroką gamę modeli w tym również marek premium. Kupujący doceniają sklep przede wszystkim za wysoką jakość produktów, usługę grawerowania w przystępnej cenie oraz szybką i sprawną przesyłkę. Drugie miejsce w kategorii zajął dostawca zegarków i asortymentu Crazytime.pl
ze średnią oceną 4,9 na 11,8 tys. opinii. Trzecie miejsce przyznano marce Zegarownia.pl z szerokim asortymentem zegarków, która zyskała średnią oceną 4,9 na 16,9 zostawionych opinii.

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Zegarek.net

4.9

35.601

9.9

2.

Crazytime.pl

4.9

11.869

6.9

3.

Zegarownia.pl

4.9

16.976

6.9

4.

Savicki.pl

4.9

6.594

6.9

5.

YES.pl

4.9

5.483

6.9

6.

Plantwear.pl

4.8

9.594

6.8

7.

Happytime.com.pl

4.9

15.393

5.9

8.

Kaktus24.pl

4.9

9.089

5.9

9.

Mojzegarek.pl

5.0

878

5.0

10.

Karkosik.pl

5.0

7.534

5.0
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Sport

Sklep.sfd.pl

Wksklep.pl

CentrumRowerowe.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
20.9

13.9
13.9

10.9
11.0

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

5.0

Liczba opinii:

192.769

Liczba opinii:

23.497

Liczba opinii:

36.726

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Sport

Nazwa sklepu

Liderem w kategorii Sport został sklep z odżywkami i suplementami Sklep.sfd.pl ze średnią oceną
4,9 na ponad 192 tys. opinii. Użytkownicy docenili markę przede wszystkim za duży wybór produktów, szybką realizację, zgodność z opisem oraz profesjonalizm. Kolejno drugie i trzecie miejsce
w kategorii zyskały: sklep z suplementami Wksklep.pl ze średnią oceną 4,9 na 23,4 tys. opinii oraz
sklep rowerowy online CentrumRowerowe.pl ze średnią oceną 5,0 na 36,7 tys. opinii.

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Sklep.sfd.pl

4.9

192.769

20.9

2.

Wksklep.pl

4.9

23.497

13.9

3.

CentrumRowerowe.pl

5.0

36.726

11.0

4.

Rowertour.com

4.9

21.222

8.9

5.

Taternik-sklep.pl

4.9

11.532

7.9

6.

Musclepower.pl

4.9

20.083

7.9

7.

Podstadionem.pl

4.9

16.175

6.9

8.

Rowerzysta.pl

4.8

7.498

5.8

9.

Muvike.pl

5.0

157

5.0

10.

Forceband.pl

5.0

1.032

5.0
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Motoryzacja

Gmoto.pl

Oponeo.pl

Iparts.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
16.9

13.9
16.8

10.9
10.8

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.8

Średnia ocen:

4.8

Liczba opinii:

64.062

Liczba opinii:

78.161

Liczba opinii:

27.929

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Motoryzacja

W kategorii Motoryzacja pierwsze miejsce zajął sklep Gmoto.pl, który zyskał średnią ocenę 4,9
na 64 tys. opinii. Gmoto.pl to kompleksowy sklep motocyklowy z szerokim wyborem asortymentu
do motocykli od ponad 100 marek w tym: ubiór motocyklowy, kaski, ekwipunek. Kupujący szczególnie doceniają markę za profesjonalizm, świetną obsługę, gratisy, ale przede wszystkim za ekspresową dostawę. Drugie miejsce w kategorii zajął internetowy dystrybutor opon i felg Oponeo.pl
ze średnią oceną 4,8 na ponad 78 tys. opinii. Trzecie miejsce otrzymał sklep internetowy z częściami do samochodów Iparts.pl, który zyskał ocenę 4,8 na 27,9 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Gmoto.pl

4.9

64.062

16.9

2.

Oponeo.pl

4.8

78.161

16.8

3.

Iparts.pl

4.8

27.929

10.8

4.

Sklepopon.com

4.8

2.846

6.8

5.

Ucando.pl

4.8

5.478

5.8

6.

Sklep.tiptopol.pl

5.0

560

5.0

7.

Motokorzysci.pl

5.0

1.833

5.0

8.

Topbrakes.pl

5.0

383

5.0

9.

Hamulcesklep.pl

4.9

8.111

4.9

10.

Eurofrance.pl

4.9

2.046

4.9
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Żywność i Delikatesy

Olini.pl

Krukam.pl

Cosdlazdrowia.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
15.9

13.9
8.9

10.9
7.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

33.115

Liczba opinii:

34.779

Liczba opinii:

21.959

RANKING OPINEO
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TOP 10
Kategoria:
Żywność
i Delikatesy
Nazwa sklepu

W kategorii Żywność i delikatesy pierwsze miejsce otrzymała marka Olini.pl ze średnią oceną
4,9 na 33 tys. opinii. W asortymencie sklepu znajdują się starannie wytwarzane oleje, naturalne
soki i zakwasy. Kupujący docenili firmę za wysoką jakość produktów, rzetelność oraz doskonałą
obsługę. Drugie miejsce w kategorii zdobył producent zdrowej żywności Krukam.pl, który zyskał
ocenę 4,9 na 34,7 tys. opinii. Trzecie miejsce przypadło sklepowi Cosdlazdrowia.pl, który zajmuje
się sprzedażą zdrowych, nieprzetworzonych produktów pomocnych w utrzymaniu zbilansowanej
diety. Sklep zyskał średnią ocenę 4,9 na 21,9 tys. opinii.

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Olini.pl

4.9

33.115

15.9

2.

Krukam.pl

4.9

34.779

8.9

3.

Cosdlazdrowia.pl

4.9

21.959

7.9

4.

Planteon.pl

4.9

6.622

6.9

5.

Sklepkawa.pl

4.9

19.861

5.9

6.

Mixit.pl

4.9

9.519

5.9

7.

Bee.pl

4.8

11.393

5.8

8.

Swiat-orkiszu.pl

5.0

4.813

5.0

9.

Magicznyogrod.pl

5.0

6.419

5.0

10.

Nierafinowane.pl

4.9

7.335

4.9
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Budowa i remont

123lazienka.pl

GTX Service

Hurtelektryczny.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
6.6

13.9
5.9

10.9
5.4

Średnia ocen:

4.6

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.4

Liczba opinii:

24.942

Liczba opinii:

4.853

Liczba opinii:

6.153

RANKING OPINEO
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Kategoria:
Budowa
i remont

Pierwsze miejsce w kategorii Budowa i remont zdobyła marka 123lazienka.pl ze średnią oceną
4,6 na 24,9 tys. ocen. Sklep zajmuje się sprzedażą kompleksowego wyposażenia do łazienek oraz
kuchni. Kupujący pozytywnie oceniają markę przede wszystkim za profesjonalne podejście, szybką realizację zamówienia i bardzo miłą obsługę. Kolejno drugie i trzecie miejsce w kategorii zdobyły: sklep sprzedający części zamienne do elektronarzędzi oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny GTX Service ze średnią oceną 4,9 na 4,8 tys. opinii oraz sklep z designerskim oświetleniem
Hurtelektryczny.pl, który zyskał średnią ocenę 4,4 na ponad 6 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

123lazienka.pl

4.6

24.942

6.6

2.

GTX Service

4.9

4.853

5.9

3.

Hurtelektryczny.pl

4.4

6.153

5.4

4.

Plytkilazienki.pl

5.0

2.422

5.0

5.

Sklep.water-star.pl

5.0

714

5.0

6.

Technoland.com.pl

5.0

2.233

5.0

7.

Estudiokoloru.pl

5.0

1.167

5.0

8.

Lazienkabezbarier.com.pl

5.0

306

5.0

9.

Sklep.centrumizolacji.com.pl

4.9

1.801

4.9

10.

Emultimax.pl

4.9

7.749

4.9
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Zoologia i hobby

Zooart.com.pl

Zoopers.pl

Fera.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
27.8

13.9
21.9

10.9
20.9

Średnia ocen:

4.8

Średnia ocen:

4.9

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

134.107

Liczba opinii:

27.590

Liczba opinii:

52.845

RANKING OPINEO
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Kategoria:
Zoologia i hobby

Liderem kategorii Zoologia i hobby został sklep Zooart.com.pl ze średnią oceną 4,8 na ponad 134 tys.
opinii. Sklep zajmuje się sprzedażą asortymentu niezbędnego do prawidłowej opieki nad zwierzętami
domowymi, w tym wysokiej jakości karmy i akcesoria dla psów, kotów i innych zwierząt domowych.
Kupujący szczególnie doceniają sklep za konkurencyjne ceny, profesjonalną obsługę klienta, zgodność
z zamówieniem i błyskawiczną przesyłkę. Sklep znalazł się również w gronie najwyżej punktowanych
sklepów wśród uczestników rankingu, dzięki czemu zyskał dodatkowo drugie miejsce w kategorii Megasklepy. Drugie miejsce w kategorii zajął sklep z szerokim asortymentem dla zwierząt Zoopers.pl,
który zyskał średnią ocenę 4,9 na 27,5 tys. opinii oraz trzecią pozycję w kategorii Megasklepy wśród
najwyżej ocenianych uczestników. Trzecie miejsce w kategorii Zoologia i hobby zdobył sklep z karmą
i asortymentem dla zwierząt Fera.pl ze średnią oceną 4,9 na 52,8 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Zooart.com.pl

4.8

134.107

27.8

2.

Zoopers.pl

4.9

27.590

21.9

3.

Fera.pl

4.9

52.845

20.9

4.

Apetete.pl

4.9

44.087

14.9

5.

Zoo24.pl

4.8

2.254

6.8

6.

Petkarma.pl

4.8

6.997

5.8

7.

Specially4u.pl

5.0

4.041

5.0

8.

Babuzoo.pl

4.9

593

4.9

9.

Furkidz.eu

4.9

4.524

4.9

10.

Mennicazielona.com

4.9

362

4.9
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Wyróżnione sklepy

Perfectvoucher.net

Bestprezenty.pl

Podstadionem.pl

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

Punktacja
Punktacja

14.9
11.8

13.9
8.7

10.9
6.9

Średnia ocen:

4.8

Średnia ocen:

4.7

Średnia ocen:

4.9

Liczba opinii:

12.210

Liczba opinii:

28.644

Liczba opinii:

16.174
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Zespół Opineo przyznał specjalne wyróżnienie dla sklepów, które zdobyły dużą liczbę opinii z wysoką
oceną, lecz trudno jednoznacznie przydzielić je do określonej kategorii. To miejsce dla sklepów z niszowym, lecz nietuzinkowym asortymentem, które są doceniane przez użytkowników za profesjonal-

Kategoria:
Wyróżnione
sklepy

ne podejście i jakość obsługi. Pierwsze miejsce w kategorii z oceną 4,8 na 12 tys. opinii zdobył sklep
Perfectvoucher.net, który oferuje możliwość zakupu w prosty i bezpieczny sposób doładowań, kart
upominkowych i gier w postaci kluczy aktywacyjnych. Użytkownicy docenili sklep przede wszystkim
za szybką i bezproblemową realizację. Drugie i trzecie miejsce w kategorii zostało przyznane kolejno:
sklepowi z prezentami Bestprezenty.pl z oceną 4,7 na 28,6 tys. opinii oraz sklepowi z odzieżą i gadżetami dla kibiców piłki nożnej Podstadionem.pl, który zyskał ocenę 4,9 na ponad 16 tys. opinii.

Nazwa sklepu

Średnia ocen

Liczba opinii

Punktacja

1.

Perfectvoucher.net

4.8

12.210

11.8

2.

Bestprezenty.pl

4.7

28.644

8.7

3.

Podstadionem.pl

4.9

16.174

6.9
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