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„Kupujesz, ale nie płacisz. Bo płacisz później” to hasło 

przewodnie PayPo, fintechu działającego na rynku od  

2018 r. Obecnie jest on liderem na rynku odroczonych 

płatności w Polsce - nawiązał współpracę z ponad 1000 

sklepów i zapewnił finansowanie dla prawie 300 tys. 

kupujących. Ta nowoczesna forma płatności dostosowana 

jest do potrzeb współczesnego klienta. W przypadku 

e-sklepów, usługi PayPo zwiększają ich wolumen sprzedaży, 

podnoszą wartość koszyka zakupowego o średnio 20% oraz 

odzyskują 15-20% porzuconych koszyków.  

PayPo Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 
02-672 Warszawa

+48 22 333 74 60 
bok@paypo.pl
www.paypo.pl 

Skąpiec.pl to druga w Polsce porównywarka cen produktów, 

która ciągle zwiększa swój potencjał. Udostępniamy 

Internautom informacje na temat cech produktów, ich 

dostępności oraz opinii, a także rzetelności sklepów, 

kosztów dostawy – czyli wszystkiego, czym kieruje się 

potencjalny klient podczas procesu zakupowego. W serwisie 

znajduje się niemal 6 mln produktów w ponad 3 tysiącach 

kategorii. Jeżeli chcesz zwiększyć swoją sprzedaż poprzez 

wartościowy ruch – to rozwiązanie idealne dla Twojego 

e-sklepu!

Ringier Axel Springer  
Polska Sp. z o.o. 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12  
V piętro, 50-381 Wrocław 
 
handlowy@skapiec.pl 
www.skapiec.pl/dla-sklepow

Od  ponad 10 lat dostarczamy zaufane i szybkie płatności 

online, pomagając e-commerce, branży logistycznej  

i usługom rozwijać swój biznes. Wśród naszych  

klientów jest m.in. MediaExpert, KUBOTA, Jakdojade czy  

Glodny.pl. Wdrażamy najpopularniejsze metody płatności 

(BLIK, Google Pay, Masterpass czy Visa Checkout)  

i chętnie dzielimy się bogatym doświadczeniem, budując 

relacje biznesowe oparte na wspólnym celu - zwiększeniu 

konwersji. Szukasz elastycznej oferty i zależy Ci na sprawnej 

współpracy? Dobrze trafiłeś!

Tpay
Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

+48 12 35 02 477
info@tpay.com 
www.tpay.com

Moneteasy to innowacyjna platforma dla e-commerce. 

Pozyskujemy użytkowników zainteresowanych 

zakupem, docierając do nich na dowolnym etapie ścieżki 

zakupowej. Ułatwiamy optymalne zarządzanie budżetem 

efektywnościowym. Łączymy razem wydawców treści oraz 

sklepy internetowe. Naszymi partnerami są takie serwisy, 

jak: Onet.pl, Fakt, KomputerŚwiat, Autoświat, Ofeminin, 

Medonet, Newsweek, Wizaż.pl, Skąpiec.pl, a także wielu 

innych znanych i cenionych wydawców.

Ringier Axel Springer  
Polska Sp. z o.o. 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12  
V piętro, 50-381 Wrocław 
 
reklamodawca@moneteasy.pl 
www.moneteasy.pl

PayPo Zaufane płatności

Skąpiec Moneteasy
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Branża e-commerce jak żadna inna 
podlega szybkim zmianom, a te 
jeszcze bardziej przyśpieszyła sytuacja 
związana z COVID-19. Zmiany  
widać także w tegorocznej edycji  
Rankingu Sklepów Internetowych  
Opineo.pl, który tym razem - i tu nie 
będzie zaskoczenia - poświęcony jest 
transformacji, jaką przechodzi rynek 
e-handlu w efekcie pandemii. 

 E-commerce coraz bardziej przejmuje zadania 
dotychczas zarezerwowane dla sprzedaży 
detalicznej offline, a dostępny w sieci repertuar 
produktów stale się zwiększa. Stąd też decyzja  
o dodaniu do naszego rankingu nowych kategorii 
- Dom oraz Ogród, które mocno rosły w okresie 
lockdownu. Z kolei Elektronika zawiera w sobie 
produkty z kategorii: AGD, RTV, komputery, 
telefony, fotografia. Taki układ bardziej 
odzwierciedla asortyment sklepów, które coraz 
mocniej poszerzają ofertę. 

Warto zwrócić uwagę na kategorię Żywność, która 

także jest beneficjentem rynkowych perturbacji. 
Nikogo już nie dziwi zamawianie warzyw czy 
kraftowego piwa przez internet, a liczba klientów 
sklepów segmentu FMCG stale rośnie. Szerzej 
pisze o tym Karolina Flaht-Soroka z firmy 
badawczej Nielsen, która także w tym roku jest 
partnerem naszego Raportu.  

Publikacja Rankingu Sklepów Internetowych 
Opineo tradycyjnie już poprzedza szczyt sezonu 
zakupowego, który przypada na czwarty kwartał 
roku. Black Friday, czyli ostatni piątek listopada, 
często przechodzi w Black Week i otwiera czas żniw 
w e-commerce, który kończy się dopiero wraz  
z nadejściem Bożego Narodzenia. W tym roku, 
kiedy galerie handlowe świecą pustkami,  
a kolejne firmy przenoszą sprzedaż do internetu, 
e-sklepy mogą liczyć na rekordowe zyski.  
O skali zapotrzebowania na zdalne zakupy może 
świadczyć przykład firmy InPost. Popyt na jej usługi 
jest tak duży, że obecnie przedsiębiorstwo stawia 
10 paczkomatów dziennie! 

Rok 2020 jest przełomowy dla polskiego  
i światowego e-commerce, ale już wiadomo, że 
także w 2021 emocji nie zabraknie. Już wkrótce, 

być może jeszcze w tym roku, W Polsce ma 
zadebiutować światowy gigant w e-handlu  
- amerykański Amazon. By móc konkurować z tak 
silnym podmiotem, mniejsi gracze muszą jeszcze 
bardziej postawić na budowanie wiarygodności  
i wizerunku. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, 
rozwijamy nasze narzędzia do dzielenia się 
pozytywnymi opiniami.  

Nowe ankiety Wiarygodnych Opinii, rozbudowany 
system odznaczeń Słucham Swoich Klientów 
czy możliwość uzyskania Certyfikatu Opineo, 
pomagają e-sklepom w budowaniu wizerunku, 
a internautom - w wyborze najlepszego miejsca 
zakupów. W Opineo.pl niezmiennie wierzymy, że 
nawet w czasie gwałtownych przemian, wysoka 
jakość produktów i poziom obsługi klienta, obronią 
się same. 
                

Czas transformacji 

Łukasz Jędrzejak, 
Business Owner,  
Opineo.pl
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Szacowana wartość rynku e-commerce 
w Polsce w 2020 wyniesie ponad 70 mld 
zł – wynika z danych Gemiusa i IAB. To 
i tak ostrożne prognozy, bo mijający 
rok to okres dynamicznego wzrostu 
handlu w sieci. Pandemia z jednej 
strony spowolniła gospodarkę, 
z drugiej stała się katalizatorem 
rozwoju e-biznesów. Kto 
potrafił wykorzystać tę szansę? 

27 mln - tylu jest obecnie internautów 
w Polsce. Według obliczeń eShopWorld, 
19,5 mln osób dokonuje regularnych 
zakupów online. W 2022 roku ma być 
ich już 21 mln - wynika z Admitad Report 
2018/2019. Zwiększa się też liczba sklepów 
internetowych, kosztem tych stacjonarnych. 

Według prognoz,  w ciągu 
najbliższych 2-3 lat, udział 
e-commerce w ogólnym handlu 
detalicznym w Polsce wzrośnie do 
10%. 

Potencjał jest jednak znacznie większy. Wystarczy 
spojrzeć na Chiny, globalną potęgę e-commerce. 
Średni udział e-commece w handlu wynosi tam 

obecnie 36%, a w 2023 ma sięgnąć 63,9%!

Od OLX do e-commerce

Niewątpliwie pandemia jedynie 
przyspieszyła nieuniknione. 
E-commerce w Polsce rok do roku 
notuje stałe, dwucyfrowe wzrosty, 
na poziomie 16-18%. Składają się 
na to postępująca digitalizacja 
społeczeństwa, rosnąca liczba 
urządzeń elektronicznych  
w gospodarstwach domowych, 
coraz większa popularność płatności 
mobilnych, w końcu zmiana 
pokoleniowa. 

Odkąd jednak sprzedaż tradycyjna przeżywa 
kryzys, wielu przedsiębiorców, którzy  
w normalnych warunkach nie weszliby jeszcze  
w e-commerce, przeniosło sprzedaż do internetu. 
Mowa w dużej mierze o sektorze MŚP oraz 
sklepach, które nie będą miały znaczącego wpływu 

E-commerce – wielki wygrany pandemii 
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na rozkład sił w polskim 
e-handlu, niemniej trend 
jest widoczny i powinien się 
utrzymać. 

Dla okresu COVID 
mówimy o 40% 
wzroście, względem 
standardowego 
przyrostu liczby 
sklepów.

Podczas pandemii część firm ograniczyła się do 
chałupniczej formy aktywności, np. w postaci 
promocji swoich usług na OLX. Przykładem nieco 
bardziej zaawansowanego, ale nadal pośredniego 
wejścia w online, może być model biznesowy 
sklepu Biedronka. Dyskont umożliwił klientom 
dokonywanie zakupów w sieci, bez posiadania 
własnego e-commerce sensu stricte, a jedynie 
za pośrednictwem partnera biznesowego Glovo. 
Jeszcze inni, bardziej zdeterminowani sprzedawcy, 
postanowili uruchomić sklep internetowy.

Zwycięzcy i przegrani

Choć branża e-commerce jako taka może być 
nazywana “zwycięzcą” pandemii, sytuacja okazuje 
się bardziej złożona, gdy spojrzeć przez pryzmat 

poszczególnych branż. Kiedy kategorie 
takie jak artykuły spożywcze, zdrowie 

i medycyna, uroda i higiena, 
elektronika czy gaming w czasie 

lockdownu notowały wzrosty 
nawet na poziomie 200-300%, 

inni tracili. To przede wszystkim 
producenci dóbr luksusowych, 

biżuterii, zegarków, ale także 
operatorzy turystyczni, którzy, 

ze względu na wprowadzone 
obostrzenia, nie mogli prowadzić działalności.

Niewątpliwymi beneficjentami 
przyspieszonej digitalizacji  
w handlu stały się platformy 
oferujące rozwiązania dla małych  
i średnich sklepów. 
 
Dostarczają oprogramowanie umożliwiające 
szybkie i stosunkowo proste stworzenie sklepu 
internetowego. Mowa o tzw. “pudełkowych” 
rozwiązaniach, oferowanych przez podmioty 
takie jak Shoper, IAI, WooCommerce czy RedCart. 
Klient może wybrać predefiniowane szablony 
lub customizować je pod własne potrzeby. Ma 
możliwość wyboru form płatności oraz wysyłki 
produktów. Dodatkowo większość platform jest 

zintegrowana z innymi dostawcami usług, takimi 
jak Skąpiec.pl, co znacząco ułatwia rozpoczęcie 
współpracy z nimi. Przykładem firmy, która 
wykorzystała efekt pandemii do zwiększenia 
potencjału, jest także InPost. Zwiększenie liczby 
paczkomatów, wprowadzenie opcji bezdotykowego 
odbioru przesyłek, funkcji Podaj dalej!, opcja 
multiskrytki, skrytki- chłodziarki, usługa urząd24, 
czy nawiązanie współpracy z siecią Auchan, a przy 
tym aktywna pomoc szpitalom pokazały, że trudne 
warunki mogą być doskonałym akceleratorem 
innowacji. 

Mateusz Łukianiuk
e-commerce director 
RAS Polska 
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Ostatnie miesiące były dla sektora 
handlu prawdziwym sprawdzianem 
wytrwałości i umiejętności 
przystosowania się do nowych 
warunków. Lockdown gospodarki 
z jednej strony boleśnie dotknął 
przedsiębiorstwa, a z drugiej był 
paliwem do rozwoju i wejścia  
w bezpieczny świat online.  

Raport „E-Commerce w Polsce 2020. Gemius dla 
e-Commerce Polska” wskazał, że w 2020 roku 
liczba internautów kupujących online zwiększyła 
się o 11 punktów procentowych w stosunku do 
ubiegłego roku. Dzisiaj ponad 20 milionów osób 
robi zakupy online. Jest wśród nich spore grono 
przedsiębiorców, którzy mają zupełnie inne 
potrzeby zakupowe i procesowe, które rynek 
e-commerce zaczął doskonale rozumieć.  

Leasing online w kilkanaście minut 

Klienci firmowi dokonujący zakupów, i to 
niezależnie, czy w sklepie stacjonarnym, czy 

internetowym, wybierali najczęściej zakupy za 
gotówkę, kredyt lub popularne raty. Proces 
weryfikacji kredytowej tych ostatnich 
przystosowany jest jednak dla 
konsumentów pracujących 
na etatach. Duże firmy, 
dokonujące obszernych 
zakupów, korzystały też 
z tradycyjnego leasingu 
operacyjnego, który 
wiązał się jednak   
z długim czasem 
oczekiwania na 
finansowanie, potrzebą 
złożenia licznych 
dokumentów, 
wizytą 
 
 

Zwiększ sprzedaż B2B w swoim sklepie 

%

materiał partnera
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w banku i wieloma innymi formalnościami. Od 
paru lat jednak, ta forma finansowania kojarząca 
się z głównie zakupem auta na firmę, zyskuje na 
popularności także w sektorze e-commerce.  

Leasing online, bo o nim mowa, 
pozwala na dokonywanie 
zakupów w internecie niemal tak 
prosto i szybko, jakby płaciło się 
gotówką, bez wychodzenia  
z firmowego biura. 

Dzięki zdigitalizowaniu i uproszczeniu procesu 
oraz przystosowaniu go do warunków online, 
wzięcie leasingu nie wymaga żadnych wniosków, 
dokumentów i zajmuje kilkanaście minut. To 
zupełnie nowe podejście do klienta i, przede 
wszystkim, postrzeganie go jako partnera  
w biznesie – niezależnie od wielkości jego firmy 
(mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz 
rodzaju prowadzonej działalności.  

Leasing online zawiera elementy znane już 
z innych instrumentów finansowych, więc 
z zakupami poradzi sobie dosłownie każdy. 
Dostosowanie oferty odbywa się poprzez prosty 
kalkulator, przedsiębiorcy od razu poznają warunki 
finansowania, a przyznanie decyzji wraz z szybką 

weryfikacją zajmuje kilkanaście minut. Dzięki temu, 
że coraz więcej sklepów oferuje usługę leasingu 
online poprzez tzw. integrację z leasingodawcą, 
cały proces zakupu, od wyboru przedmiotu  
w porównywarce cen, poprzez wybór specyfikacji, 
dodanie do koszyka i zapłatę za przedmiot, 
odbywa się niezwykle higienicznie i płynnie. Jedyny 
dokument, czyli umowa leasingowa, wysyłana jest 
kurierem i podpisywana przez klientów w jego 
obecności.  

Dlaczego leasing a nie raty? 

 Z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzenie 
biznesu to ciągły obrót pieniędzmi i inwestycje  
w sprzęt. W sytuacji, w której nie chcemy 
angażować gotówki i nie możemy pozwolić sobie 
na kredyt lub popularne raty, pojawia się właśnie 
opcja leasingu. 

To idealny sposób na 
finansowanie wszystkich środków 
trwałych w firmie.  

Dzięki niemu co miesiąc wpisujemy w koszty firmy 
miesięczne opłaty leasingowe, pomniejszając 
podatek dochodowy i VAT, nie martwiąc się przy 
tym kłopotliwą amortyzacją sprzętów. Leasing daje 
także idealną kontrolę nad wydatkami i pozwala 

planować je na miesiące i lata w przód. Istniejąca 
już i rozwijająca się metoda płatności stale 
umocowuje się w świadomości firmowych klientów 
niemal każdej branży.  

Finansowanie niezależnie od branży 

Niezależnie od gałęzi, potrzeby zakupowe 
rodzą potrzebę finansowania. Leasingu online 
jako metody płatności nie ogranicza żadna 
branża. Dostępny jest w kilku tysiącach sklepów 
internetowych (także stacjonarnych), zarówno 
największych sieci w kraju oferujących sprzęty 
elektroniczne, w najpopularniejszym serwisie 
aukcyjnym, ale też w niewielkich, specjalistycznych 
sklepach oferujących produkty dla fotografów, 
informatyków, restauracji, geodetów, firm 
budowlanych, salonów kosmetycznych itp. Leasing 
online to także świetna okazja dla sklepów do 
pozyskania nowych klientów firmowych. Usługa, 
która jest równie wygodna, jak tradycyjne raty,  
a idealnie skrojona na potrzeby przedsiębiorców, 
realnie zwiększy sprzedaż i poszerzy sieć B2B.

Karina Wyszomirska,
Senior Business 
Development 
Manager w LeaseLink 
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Zakupy online w kategorii FMCG 
(artykuły spożywcze, kosmetyki, 
chemia gospodarcza) przeszły w 
ostatnim czasie fascynującą drogę. 

Od kanału, który był tylko dodatkiem do zakupów 
stacjonarnych, przez kluczowe źródło przychodów, 
osiągające 3-krotne wzrosty wartości sprzedaży 
podczas pandemii, do momentu określanego 
„nową normalnością”.  

Nowi e-gracze i safe-commerce

W II kwartale 2020 na scenie e-grocery pojawili się 
nowi gracze, m.in.: Biedronka z Glovo, Stokrotka, 
Żabka. Była to odpowiedź na silną potrzebę 
społeczeństwa ograniczania wizyt  
w sklepach stacjonarnych. Nowymi motywacjami 
do sięgania po zakupy online stały się właśnie 
chęć unikania bliskiego kontaktu z innymi 
osobami (31% kupujących w maju 2020) i poczucie 
większego bezpieczeństwa podczas e-zakupów 
(24% kupujących). Te czynniki dołączyły do 
uniwersalnych powodów korzystania z zakupów 

online: wygoda, oszczędność czasu, atrakcyjne 
ceny. Te ostatnie pobudki, wskazywane już  
w 2019 r., w czasie  pandemii nie straciły na 
znaczeniu.  

Zakupy FMCG online. Nowi klienci  
i stare motywacje

Nowi e-kupujący i niezłomni 
odrzucający 

W listopadzie 2019, 41% polskich shopperów 
kupiło choć jeden produkt spożywczy, 
kosmetyczny, chemiczny w jakimkolwiek kanale 
online. W maju 2020 ten odsetek wzrósł do 51%  
i w lipcu utrzymał się na podobnym poziomie. 

W grupie osób, które dokonały 
zakupów FMCG online, pojawiły 
się takie, które przed pandemią 
nigdy nie sięgały po ten kanał  
w przypadku produktów FMCG 
(19% shopperów e-FMCG w lipcu 
2020 to nowi e-kupujący).   

Wysoki poziom zadowolenia z możliwości 
realizowania zakupów w sieci spowodował, że 
osoby, które weszły w świat online, planują  
w przyszłości z niego korzystać. Nowi e-shopperzy 
rekrutują się jednak wyłącznie spośród tych, 
którzy do tej pory byli po prostu na ten kanał 
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niezdecydowani. To oznacza, że nawet pandemia 
nie zmieniła postaw osób, które zakupy e-FMCG 
odrzucały. W listopadzie 2019 o braku zamiaru 
robienia e-zakupów FMCG mówiło 29% polskich 
shopperów, w maju – 27% i w lipcu ten odsetek 
się utrzymał. Jednocześnie wciąż liczna pozostaje 
grupa niezdecydowanych – to 26% kupujących. 
To pokazuje, że wciąż jest potencjał dla dalszego 
budowania penetracji e-zakupów FMCG. 

Nowa normalność, a motywacje bez 
zmian

Odsetek kupujących e-FMCG w lipcu w stosunku 
do maja utrzymywał się na zbliżonym poziomie. 
Choć średnia wartość e-koszyka spadła z 185 zł  
do 180 zł, to wciąż był to poziom wyższy, niż  
przed pandemią. Zmieniło się jednak oblicze  
zakupów online, które na czas kryzysu stały się  
bezpiecznym miejscem (safe commerce),  
a w czasie nowej normalności - zapewniającym 
wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy. Motywy 
związane z bezpieczeństwem zakupów to jedyne, 
które istotnie straciły na znaczeniu w lipcu 2020.  

O ile jeszcze w maju ogromny entuzjazm budził 
sam fakt możliwości zrobienia zakupów online, 
o tyle już w lipcu do głosu wróciły racjonalne 
argumenty przeciw, związane z ograniczonym 

asortymentem, koniecznością oczekiwania  
i ponoszenia opłat za dostawę. To wyraźny sygnał, 
że e-FMCG wymaga dalszego udoskonalania. 

Czy rozwarstwienie społeczne dotknie 
e-commerce? 

Mówiąc o „nowej normalności” trudno nie 
wspomnieć o społecznym rozwarstwieniu. Kryzys 
dotknął 58% kupujących (według deklaracji) 
i porównywalny odsetek przewiduje swoją 
przyszłość w kolejnych 12 miesiącach jako 
negatywną pod względem finansowym. Dotknięci 
kryzysem oraz stabilni finansowo to grupy, które 
wyraźnie różnią się zachowaniami zakupowymi 
w sklepach stacjonarnych. Czy to samo dotyczy 
zakupów online? 

Jeszcze przed pandemią obie grupy nie różniły się 
pod względem odsetka osób kupujących FMCG 
online, czy też penetracji poszczególnych kategorii. 
W lipcu 2020 grupa dotkniętych kryzysem i 
grupa stabilnych kupujących wciąż pozostawała 
porównywalna pod względem penetracji, 
częstotliwości czy motywów sięgania po zakupy 
FMCG przez internet. Można więc pokusić się o 
hipotezę wskazującą na uniwersalność kanału 
online wobec zakupów FMCG, bez względu na 
sytuację finansową shopperów.  

Safe-commerce i e-commerce  
w “nowej normalności”

Kilka ostatnich miesięcy pokazało, że kanał 
online, dla kategorii spożywczych i kosmetyczno-
chemicznych, w bardzo krótkim czasie okazał się 
znaczącym źródłem przychodów. 

Stało się jasne, że w budowaniu 
strategii nie można sobie pozwolić 
na pominięcie e-FMCG.

Warto być przygotowanym zarówno na stabilny 
wzrost e-FMCG w warunkach “nowej normalności”, 
jak i na jego przemianę w safe-commerce,  
w okresie szczytu pandemii i związanych z nim 
ograniczeń.

Karolina Flaht-Soroka, 
Consumer and Shopper 
Insights Team Manager, 
Nielsen
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Pandemia COVID-19 przyniosła branży 
e-fashion wiele wyzwań. Największe 
z nich to wzrost konkurencji w sieci, 
spadek wydatków konsumentów na 
modę oraz zmiana ich zachowań  
i potrzeb. Jak reagować, by nie tylko 
utrzymać biznes, ale, w dłuższej 
perspektywie, zyskać na zmianach 
zachodzących na rynku?

Kryzys wywołany pandemią spowodował wzrost 
zainteresowania zakupami online, ale przyczynił 
się też do zmniejszenia wydatków na dobra, 
które nie są produktami pierwszej potrzeby. Luka 
gotówkowa w sektorze modowym spowodowana 
pandemią może wynieść od 10,9 do 30,2 mld zł 
- wynika z raportu PwC z marca tego roku. 2020 
rok to przypieszony kurs e-commerce, szczególnie 
dla poczatkujących w branży e-fashion. Ale 
także działający już w tym kanale gracze muszą 
zrewidować swoje podejście do biznesu.

Nowe kanały marketingu i sprzedaży

Trudna sytuacja na rynku sprawia, że marki 
modowe nie mogą już sobie pozwolić na masowe 
magazynowanie towarów. Sposobem na 
bieżące wyprzedawanie kolekcji jest organizacja 

Branża mody w kryzysie. Jak przetrwać 
i zyskać?

niestandardowych, ograniczonych czasowo 
promocji. Warto zadbać również  
o lojalizację użytkownika, przy użyciu narzędzi 
takich jak marketing automation, komunikacja 
z użytkownikiem w trakcie zakupów (chatboty), 
personalizacja strony oraz wysokiej jakości obsługa 
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klienta - również po dokonaniu zakupu.
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed markami, 
jest zwiększenie wydatków na reklamy online. 
Firmy, chcąc wykorzystać zainteresowanie 
konsumentów zakupami w sieci, zwiększają 
budżety marketingowe w kanałach online. 

Rosnąca konkurencja oraz 
wysokie stawki za reklamy 
powodują, że markom ciężej jest 
się wybić.

 W tej sytuacji dobrą reakcją będzie skupienie 
się na aktywacji użytkownika i zwiększeniu 
konwersyjności. 

Zachęcanie do zakupów i zwiększanie koszyków 
za pomocą akcji specjalnych czy personalizacji 
strony pod to, co danego użytkownika interesuje, 
oraz stworzenie lejka konwersji na stronie - to 
klucz do sukcesu. Przy pozyskaniu nowego ruchu 
na stronie warto skupić się na takich kanałach 
sprzedażowych, jak kampanie SEA, platformy 
wielostronne i sieci afiliacyjne. Platformy takie, jak 
np. LaModa.pl, oprócz funkcji czysto sprzedażowej, 
stanowią też sposób na pozyskiwanie znacznej 
liczby nowych użytkowników, których marka może 
później we własnym zakresie lojalizować.

Uspokajać i zachęcać

Zmniejszenie wydatków konsumentów na modę 
to dobry czas, aby skupić się na utrzymywaniu 
więzi z klientem i jego aktywizacji przy użyciu 
narzędzi takich jak newsletter czy social media. 
W tym wyjątkowym czasie kluczem jest stałe 
komunikowanie, że w sklepie online zakupy można 
zrobić bezpiecznie i wygodnie oraz personalizacja 
przekazu i oferowanie specjalnych korzyści  
z zakupów.

Pandemia przyniosła również zmianę zachowań 
konsumentów, którzy zaczęli stawiać na pierwszym 
miejscu bezpieczeństwo i wygodę. Marki oferujące 
korzystne warunki wymiany i zwrotu, bezpieczną, 
bezdotykową i darmową dostawę pod drzwi, 
możliwość zamówienia do sklepu i przymierzenia 
ubrań bez płacenia z góry, mogą zyskać przewagę 
konkurencyjną.

Zmieniające się potrzeby konsumentów rodzą 
konieczność weryfikacji komunikacji marki  
- sprawdzenia, czy aktualny komunikat odpowiada 
potrzebom klientów i ewentualnego dostosowania 
go. Zaspokojenie nowych potrzeb konsumentów 
może również wiązać się z dopasowaniem 
asortymentu – np. wprowadzeniem nowej kolekcji 
z wygodnymi ubraniami do pracy z domu lub 

odzieżą na fitness - jak linia Athleisure marki 
Reserved czy kolekcja Trendy na Home Office od 
Moodo.pl.

Aktywność zakupowa w sieci 
wciąż pozostaje na wysokim 
poziomie - 73% polskich 
internautów dokonuje zakupów 
online. 

Najchętniej kupowane są odzież i obuwie - wynika 
z najnowszego raportu Gemiusa. Branża fashion 
ma też spory potencjał sprzedażowy - duża 
część kupujących w sieci deklaruje chęć zakupu 
online odzieży, dodatków i obuwia w przyszłości. 
Pandemia postawiła nowe wyzwania przed 
modowymi sklepami e-commerce, jednak wiele 
wskazuje na to, że przy odpowiedniej optymalizacji 
działań, firmy z branży będą w stanie wyjść  
z kryzysu. 
 

 Nina Bieranowska,
E-commerce Category 
Manager LaModa.pl
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Pandemia większości społeczeństwa 
kojarzy się z czymś negatywnym. Dla 
właścicieli sklepów internetowych jest 
spełnieniem najskrytszych marzeń. 
Konieczność robienia zakupów online 
z okresu lockdownu szybko przerodziła 
się w nowy nawyk. E-commerce rośnie 
więc w siłę, ale nie oznacza to prostej 
drogi do sukcesu. Internauci w czasie 
pandemii mają konkretne, w tym 
nowe, wymagania zakupowe. 

W tym roku e-commerce odnotował najwyższy 
wzrost od kilkunastu lat (PMR, lipiec 2020) i nic nie 
wskazuje na to, by miał wyhamować. Przykładowo, 
w elektronice w czasie pandemii (16.03-31.05.2020 
r.) operator płatności Tpay odnotował wzrost 
liczby transakcji o 517%, natomiast obrotu o 430% 
(w porównaniu do okresu 01.01-15.03.2020). 
Polacy chcą kupować przez internet. Z danych 
Instytutu Sobieskiego wynika, że ok. 30% z nich, 

w wyniku pandemii, częściej wykonuje płatności 
online. Jest jednak pewien ważny szczegół w tym 
ogromnym zainteresowaniu zakupami online. 
Skutków pandemii raczej nikt nie przewidział, 
dlatego klientów zdobywały i nadal pozyskują 
te e-sklepy i e-usługi, które szybko dostosowują 
się do aktualnych potrzeb internautów, m.in. 
płatniczych. Koronawirus niejako dolał paliwa do 
już rozgrzanych silników nowoczesnych rozwiązań. 

BLIK - więcej klientów, większe obroty 

BLIK to aktualnie najszybciej rosnąca innowacja 
na rynku płatniczym i najchętniej polecany sposób 
płatności w Polsce. W czasie pandemii osiągnął 
rekordowe wyniki. Klientom online umożliwia 
szybkie i zarazem bezpieczne zakupy. Właścicielom 
e-sklepów pomaga zwiększać konwersję  
i zdobywać serca klientów zarówno z pokolenia 
Z (urodzeni po 1995 r.), jak i starszych, ponieważ 
pokolenie X w czasie pandemii bardzo nawykami 
zakupowymi upodobniło się do młodych ludzi 
(Infuture Institute). 

Co pandemia zmieniła w płatnościach 
online? 

BLIK daje wiele możliwości. Przede wszystkim  
w panelu transakcyjnym można zaproponować 
go klientom jako najdogodniejszą formę płatności. 

Warto również uruchomić Widget One Click 
(interaktywny baner reklamowy) np. na sklepowym 
blogu. Klient, zainteresowany produktem, dzięki 
ciekawej treści wpisu blogowego, robi zakupy 
bez konieczności przechodzenia na docelową 
stronę sklepu - zaimplementowane w banerze 
płatności BLIK umożliwiają mu szybkie opłacenie 

materiał partnera



15Najlepsze sklepy internetowe 2020

zamówienia. Z marketingowego punktu widzenia 
to maksymalne skrócenie drogi od poznania 
produktu (lub uświadomienia sobie potrzeby jego 
posiadania) do zakupu. Reklama chwyta klienta 
wprost za serce i od razu następuje sprzedaż. 

Kolejne rozwiązanie, które Bagdrip - klientowi 
Tpay, w dwa miesiące podniosło wartość 
koszyków o ponad 30%, to tzw. Widget One Click 
za checkoutem. Jak to działa? Użytkownik właśnie 
sfinalizował zamówienie i wyświetla mu się baner 
z produktem pasującym do jego najnowszego 
zakupu. Jednym kliknięciem może dodać go 
do ostatniego zamówienia, bez konieczność 
przechodzenia od nowa całego procesu płatności. 

BLIK nieformalnie wsparł także akcję 
#zostanwdomu i nadal pomaga zmniejszać ryzyko 
zakażenia koronawirusem. Dzięki współpracy Tpay 
z GLS oraz InPost, za paczkę pobraniową można 
zapłacić bezgotówkowo i to nawet przez zamknięte 
drzwi. Wystarczy, że klient poda kurierowi kod 
BLIK i zatwierdzi transakcję w aplikacji. Dla ponad 
40% klientów możliwość zrealizowania zakupów 
za pobraniem jest motywacją do zrobienia 
zamówienia (Gemius, 2020), więc taka opcja 
płatności, szczególnie w dobie pandemii, to 
zdecydowanie must have. 

Ciekawym rozwiązaniem jest również Fastpass, 
czyli możliwość przyjmowania płatności BLIKi-em 
w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Tpay 
stworzył aplikację na telefon, która jest mobilnym 
terminalem płatniczym. Ułatwia ona bezdotykowe 
lokalne zakupy, a także skraca ścieżkę zakupową, 
której początkiem jest np. rozmowa telefoniczna  
z klientem. Dzięki Fastpass transakcja może odbyć 
się od razu, poza sklepem internetowym. 

Mobile i desktop 

Pandemia brutalnie rozlicza sklepy w zakresie 
dostępności. W czasie lockdownu połowa 
użytkowników finalizujących zamówienia z Tpay, 
robiła zakupy z komputera, a 47% z urządzenia 
mobilnego. Wszystko wskazuje na to, że aktywacja 
starszych użytkowników w tym czasie wpłynęła 
na wzrost użytkowników desktopów. Trzeba więc 
nieustannie pielęgnować wersję zarówno na 
desktop, jak i mobile. 

 

Paweł Działak,
CEO  Tpay  
- integratora płatności 
online 

80% internautów narzeka na 
niewygodną finalizację zamówienia 
(Gemius, lipiec 2020). Płatności 
powinny więc być szczególnie dobrze 
dopracowane. Warto: 

• Sprawdzić, jaka grupa wiekowa dominuje wśród 
klientów sklepu (pokolenie X, Y i Z to trzy różne 
grupy klientów), monitorować i spełniać ich 
oczekiwania płatnicze. 

• Upewnić się, że sklep dobrze wyświetla się na 
wszystkich możliwych urządzeniach, a przejście 
całej ścieżki zakupowej nie stanowi dla klienta 
wyzwania (także czasowego). 

• Trzymać rękę na pulsie - udostępniać popularne 
metody płatności, łączyć je z bezpiecznymi 
sposobami dostawy i testować samemu ich 
działanie. 

• Zwiększać wartość koszyków poprzez 
wykorzystywanie np. Widgetu One Click za 
checkoutem i/lub sprzedawać bezpośrednio z 
banera. 

• Dbać o wygodę i bezpieczeństwo klientów, np. 
korzystając z mobilnego terminala płatniczego 
Fastpass.
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Elektronika, odzież i obuwie oraz 
produkty do domu i ogrodu - to 
kategorie, które kupujemy w sieci 
najchętniej. O tym, że handel online 
będzie stopniowo wypierał tradycyjne 
metody nabywania towarów  
i usług, wiedzieliśmy od dawna. 
Postanowiliśmy jednak sprawdzić, o ile 
pandemia przyspieszyła ten proces  
i w jakim stopniu zmieniła nasze 
nawyki zakupowe. 

Przygotowaliśmy ankietę na temat zakupów 
w sieci, którą, w ostatnim tygodniu września, 
wypełniali czytelnicy serwisu komputerswiat.
pl. Odpowiedziało 1331 internatów, z których 
najwięcej, bo 18% zadeklarowało, że ma 35-44 lata. 
Co ciekawe, duży odsetek ankietowanych stanowią 
osoby w wieku 55-64 lat (16%) i 65+ (15%). Było 
ich więcej niż ludzi młodych (7%), w wieku 18-24 
lat. Blisko 20% wypełniających ankietę nie chciało 
podać swojego wieku. 

Większość kupujących online, biorących udział  
w naszym badaniu, to mężczyźni (68%). 
Pamiętajmy jednak, że ankietowaliśmy 
użytkowników serwisu Komputer Świat, a ten 
właśnie panowie czytają częściej. 

Z e-koszykiem po elektronikę. Jak się 
zmieniają zakupy online? 

Smartfony, laptopy, telewizory 

Największy odsetek badanych osób (blisko 40%) 
zadeklarował, że przed pandemią zakupów online 
dokonywał kilka razy w roku. Podobny odsetek 
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(38%) deklarował, że korzystał z e-zakupów kilka 
razy w miesiącu. Obecnie produkty fizyczne  
w sieci najczęściej kupujemy kilka razy w miesiącu 
(42%). Do 32% spadł odsetek osób, które deklarują 
korzystanie z e-commerce kilka razy w roku. 

Elektronika – to najczęstsza odpowiedź na 
prośbę o wskazanie kategorii produktów, jakie 
ankietowani kupują w sieci najchętniej. Tak 
odpowiedziało ponad 710 respondentów, na 1331 
przesłanych ankiet. Ponad 35% badanych planuje 
zakup sprzętu elektronicznego jeszcze w tym roku, 
drugie tyle się nad nim zastanawia. Takich planów 
nie ma nieco ponad 25% respondentów. 

Spośród tych, którzy nastawiają 
się na kupno nowego 
urządzenia jeszcze w 2020 roku, 
najpopularniejszym wyborem 
są smartfony - taką opcję 
wskazały 243 osoby. Na drugim 
miejscu znalazły się laptopy 
(215 odpowiedzi), a na trzecim - 
telewizory (196 osób). 

Ciekawy wniosek nasuwa się, gdy spojrzymy na 
odpowiedzi na pytanie o kategorie produktów, 

które obecnie ankietowani kupują w sieci częściej. 
I tutaj wciąż najpopularniejszym wyborem jest 
elektronika. Natomiast nie sposób nie zauważyć 
wzrostu znaczenia zakupów spożywczych  
w stosunku do tego typu transakcji realizowanych 
przed pandemią.  

Niska cena, dobre opinie 

Zapytaliśmy też czytelników, czy zwracają uwagę 
na opinie na temat sklepu internetowego, a jeżeli 
tak, to w jakim stopniu przywiązują do nich wagę. 
Niemal 90% badanych odpowiedziało na pierwsze 
pytanie twierdząco. 37% z tych, którzy zwracają 
uwagę na opinie o sklepie, sprawdza je jedynie  
w przypadku odwiedzenia nieznanego im 
wcześniej sklepu online.  

Wciąż najważniejszym kryterium decydującym 
o wyborze tego, a nie innego e-sklepu, jest cena 
poszukiwanego przez nas produktu. To akurat nie 
dziwi. My, Polacy, jesteśmy narodem zaradnym  
i raczej oszczędnym. Zwracamy uwagę również na 
koszty dostawy i jej czas.  

Wyniki badania pokazały, że - w ujęciu całościowym 
- opinie o danym sklepie mają większe znaczenie 
niż sposób i czas dostawy. Oznacza to, że jesteśmy 

skłonni poczekać nieco dłużej na zamówienie,  
o ile zostanie ono zrealizowane przez sklep mający 
dobrą opinię wśród internautów. 

Co ciekawe, marka sklepu ma zauważalnie 
mniejsze znaczenie od wyżej opisanych czynników, 
a już w ogóle mało kto zwraca uwagę wielkość 
sklepu czy wszelkie próby „związania” klienta  
z daną placówką (programy lojalnościowe itp.).  
W kontekście tego konkretnie wyniku, warto  
też zwrócić uwagę na często wskazywane  
w odpowiedziach kryterium własnych  
doświadczeń z danym sklepem online. Jest 
ważniejsze od promocji, rabatów, marki, wielkości 
sklepu czy oferowania programów lojalnościowych. 
Krótko mówiąc: prowadzisz sklep online? Nie 
musisz być wielki, wystarczy, że szanujesz 
klienta, a ten do ciebie wróci. 

Agnieszka 
Serafinowicz,
redaktor magazynu 
Komputer Świat 
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Dla wielu firm działających w sieci 
największym źródłem przychodu 
jest ruch z SEO. Pandemia zmieniła 
zasady funkcjonowania różnych branż 
i wymusiła ich przejście do online 
bądź zwiększenie obecności w tym 
kanale. Co za tym idzie, zwiększyła 
się konkurencja, a dostać się do top 
10 wyników wyszukiwania jest coraz 
trudniej. Jak, w świetle tych zmian, 
skutecznie pozyskiwać ruch z SEO? 

Marzec był kluczowym momentem w e-commerce 
- zaczął się czas zarobków. Użytkownicy, 
przymuszeni zamknięciem sklepów stacjonarnych, 
chętniej robili zakupy w sieci, a przychody 
e-biznesów rosły. Niestety, dla niektórych tak 
pięknie to wyglądało jedynie do maja, kiedy Google 
oficjalnie poinformowało, że wprowadza zmianę 
algorytmu „May Core Algorithm Update 2020”. 

Samo wydarzenie nie było niczym nietypowym  
- Google często wprowadza zmiany  
w algorytmie i rzadko je zapowiada. Mimo tego, 

majowy update wywołał zaskoczenie  
w branży - ze względu na panującą pandemię, 
mało kto się go spodziewał.

Google, największy driver ruchu z SEO, nie 
informuje, jakie zmiany wprowadza. Każdorazowo 
mają one jednak na celu doskonalenie algorytmu 
tak, by wskazywał użytkownikom strony, 
które najtrafniej odpowiadają na zadawane 
wyszukiwarce pytania. Czy to się zawsze udaje – 
kwestia dyskusyjna. Zmiana algorytmu to jednak 
wydarzenie kluczowe z perspektywy specjalistów 
SEO. 

Jak wynika z danych StatCounter, 
z Google korzysta ponad 92% 
użytkowników internetu na 
świecie.

Z każdą modyfikacją jedne witryny tracą, 
a inne zyskują. Dlatego tak istotne jest, by 
zrozumieć, jakie zachowania premiuje największa 
wyszukiwarka w sieci. 

SEO w pandemii. W co warto inwestować? 
Dobrej jakości treści

„Content is king” - to mocno utarty slogan, ale 
nadal aktualny. Ciągle warto inwestować w dobrej 
jakości treści. Strona powinna odpowiadać na 



20Najlepsze sklepy internetowe 2020

zapytania użytkowników i dawać jak największą 
wartość internautom wyszukującym konkretne 
frazy.

Inwestycja w prędkość strony

Prędkość ładowania strony jest istotna zarówno 
pod kątem wyszukiwarek, jak i użytkowników. Nie 
lubimy czekać, aż strona się załaduje, szczególnie, 
gdy trwa to kilka sekund. Chętniej odwiedzamy 
witryny wczytujące się szybciej i działające 
sprawniej.

 
Web Vitals

Pod koniec maja, na forum Google dla 
webmasterów, pojawił się artykuł na temat Core 
Web Vitals. To zestaw wskaźników mierzących 
responsywność, szybkość i stabilność wizualną 
stron. Ma pomóc ich właścicielom w mierzeniu 
wrażeń użytkowników. To istotne w kontekście 
SEO, ponieważ Web Vitals będzie kolejną składową 
algorytmu Google, decydującą o pozycji w top 10. 
Dlatego warto zadbać o te trzy wskaźniki - LCP, 
FID, CLS.  Możemy je mierzyć już teraz, korzystając 
z klasycznego page speed insigh lub lighthouse 
chrome. 

Jak się wybić w Google?

O SEO warto myśleć już na etapie projektowania 
strony. Ładny desing i dopracowany UX nie 
gwarantują widoczności w Google. Jeśli nie 
zadbamy o SEO, może się okazać, że korzystamy 
z technologii JavaScript w taki sposób, że roboty 
Google nie widzą zawartości strony, a co za tym 
idzie nie indeksują najważniejszego - treści.

Jeśli optymalizujemy treści, warto 
je promować  w social media  
i za pomocą linkbuildingu. W tym 
celu można poszukać bloga lub 
influencera, z którym nawiążemy 
współpracę.

Linkbuilding to inwestycja kosztowna i wymagająca 
kreatywnego podejścia. Jeśli brakuje nam zasobów 
lub pomysłów, możemy skorzystać z gotowych 
platform do pozyskiwania linków. 

Eksperckość w SEO

Marka jako ekspert w danej dziedzinie może wiele 
zyskać również w SEO. Wypowiedzi na forach, 
porady i pomoc użytkownikom, wpłyną pozytywnie 
i na brand, i na jego pozycjonowanie. Nadal 
popularne są blogi i poradniki. Właściciele stron 

doskonale wiedzą, z jakimi problemami spotykają 
się ich użytkownicy, jakie pytania zadają w mailach 
lub składając zamówienia. Wystarczy na nie 
odpowiedzieć.

Obserwacja konkurencji

Jeśli chcemy się dostać na sam szczyt Google, 
warto zajrzeć do konkurencji. Jeśli na konkretną 
frazę w top10 znajduje się kilku konkurentów, 
sprawdźmy, jakie linki pozyskują, jak wyglądają 
ich treści, czy strona odpowiada szybko. Gdy 
mamy kilka fraz kluczowych do sprawdzenia, 
temat wydaje się prosty. Trudniejszą sytuację 
mają większe strony, z asortymentem kilkuset 
lub kilku tysięcy kategorii. Wtedy warto skupić 
się na konkretnych słowach kluczowych, które 
przyniosą zysk. Słowa z długiego ogona również są 
istotne. Często to właśnie one najlepiej sprzedają, 
ponieważ użytkownik jest skupiony na konkretnym 
celu i jego intencją jest dokonanie zakupu.

Michał Uryn,
specjalista SEO
RAS Polska
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Pandemia zmieniła preferencje 
zakupowe Polaków. Wielu z nich po raz 
pierwszy zrobiło w tym roku zakupy 
w sieci oraz przetestowało płatności 
bezgotówkowe. Dane BLIKA pokazują, 
że po odmrożeniu gospodarki, klienci 
nadal chętnie kupują w e-commerce 
– nie widać spadku liczby transakcji. 
Przed branżą stoi jednak wyzwanie 
związane z utrwaleniem trendu 
zakupów online jako pierwszego 
wyboru. Polski rynek ma jeszcze spory 
dystans do liderów w tym zakresie. 

Potrzeba czyni cuda w e-commerce 

Społeczna izolacja wymusiła na Polakach 
zaadaptowanie się do nowej rzeczywistości. Na 
przestrzeni kilku miesięcy przemianie uległy 
dotychczasowy styl życia, model pracy, jak również 
przyzwyczajenia konsumenckie. Według danych 

Izby Gospodarki Elektronicznej, ponad jedna 
czwarta internautów zaczęła częściej robić zakupy 
online właśnie z powodu koronawirusa. 

Dane BLIKA pokazują, że Polacy w pierwszej 
kolejności decydowali się na zakupy w sklepach 
internetowych oferujących sprzęt RTV i AGD. W tej 
kategorii wzrost sprzedaży w ostatnim miesiącu 
pierwszego kwartału w porównaniu 
z lutym br. wyniósł aż 270 proc. Dużą 
popularnością cieszyły się także zakupy 
środków czystości, kosmetyków oraz 
książek – czyli produktów potrzebnych 
do codziennego funkcjonowania. Wraz ze 
stopniowym odmrażaniem gospodarki, 
a także zniesieniem wielu ograniczeń, 
Polacy nie zniechęcili się do e-zakupów. 
Analizując dane BLIKA  
z lipca i sierpnia wyraźnie 
widać, że liczba transakcji 
nie spada – wciąż utrzymuje 
się na wysokim poziomie. 

COVID dał sklepom internetowym nowych 
klientów. Jak zatrzymać ich na stałe? 

BLIK najchętniej wybierany w sieci 

To, że BLIK jest najchętniej wybieraną metodą 
płatności w internecie, potwierdzają dane 
Narodowego Banku Polskiego. Wynika z nich, że 
BLIK konsekwentnie zwiększa dystans do kart 
płatniczych w płatnościach w e-commerce.  
W pierwszym kwartale 2020 r. Polacy zrealizowali 

materiał partnera



22Najlepsze sklepy internetowe 2020

nim 57,5 mln transakcji internetowych, podczas 
gdy kartami płatniczymi było to niewiele ponad 
33 mln transakcji. Drugi kwartał okazał się jeszcze 
lepszy w tym zakresie. Przy użyciu BLIKA zapłacono 
w internecie aż 73 mln razy.  

BLIK to przede wszystkim 
łatwość finalizacji transakcji oraz 
bezpieczeństwo. Nie wymaga 
podawania żadnych danych, które 
potencjalnie mogłyby zostać 
przejęte przez cyberprzestępców 
i dać im dostęp do pieniędzy 
użytkownika. 

Podczas płatności wystarczy podać sześciocyfrowy 
kod BLIK, a następnie zatwierdzić transakcję na 
swoim smartfonie. Użytkownik widzi wówczas 
kwotę i odbiorcę płatności. Nie zostawia w sieci 
żadnych wrażliwych danych na swój temat.  

Dodatkowym ułatwieniem dla kupującego 
jest również opcja One Click BLIK. Mechanizm 
transakcji w tym przypadku jest bardzo prosty 
i intuicyjny. Wystarczy, że w trakcie realizacji 
pierwszej transakcji BLIKIEM w danym sklepie 

internetowym użytkownik potwierdzi w swojej 
aplikacji bankowości mobilnej zaproszenie do 
zapamiętania danego sklepu. Zostanie on wówczas 
dodany do zaufanych i przy kolejnej transakcji  
w tym sklepie nie trzeba już przepisywać kodu 
BLIK, należy tylko wybrać ten typ płatności  
i zatwierdzić ją na swoim telefonie w aplikacji. 

Zatrzymać klienta w e-commerce na 
zawsze 

Konkurencja na rynku e-commerce jest już 
tak duża, że nie wystarczy jedynie zaoferować 
klientowi atrakcyjnego produktu w dobrej 
cenie. Dlatego każdy sklep powinien zadbać 
o jak najlepsze doświadczenia klienta – nie 
tylko w ramach prezentacji oferty, zapewnienia 
konkurencyjnych cen, ale również w zakresie 
wyboru sposobu płatności. Jak wynika z badań 
Mobile Institute, najczęściej wskazywanym 
powodem porzucenia koszyka zakupowego jest 
właśnie brak określonej metody płatności za 
zakupy. W czasach, kiedy liczy się każde działanie 
potencjalnie zwiększające liczbę zamówień, 
stosunkowo prostym sposobem jest więc 
zamieszczenie w widocznym miejscu na stronie 
głównej informacji, z jakich form płatność można 
skorzystać w danym sklepie.  

Doświadczenia BLIKA wskazują, że pokazanie na 
stronie internetowej sklepu możliwości zapłacenia 
BLIKIEM już w ciągu miesiąca dało wzrost liczby 
transakcji opłacanych online nawet o 20 proc. 

Dodatkowo, dzięki promocjom 
nagradzającym użytkowników 
za realizację płatności BLIKIEM, 
partnerzy pozyskują zupełnie 
nowych klientów. 

Mechanika tego typu promocji może być bardzo 
prosta. Przykładowo – wypożyczalnia skuterów 
i hulajnóg zaproponowała 15 minut dodatkowej 
jazdy klientom, którzy zapłacą BLIKIEM. Efekt – 
13,5 tys., nowych klientów w trzy tygodnie trwania 
wspólnej akcji. 

Magdalena Kubisa,
dyrektor rozwoju 
biznesu w Polskim 
Standardzie Płatności 





24Najlepsze sklepy internetowe 2020

W ciągu zaledwie kilku miesięcy 
trwania pandemii, gwałtownie 
wzrosła liczba sklepów internetowych. 
Jednocześnie wzrosła też świadomość 
ich klientów. E-konsument doskonale 
potrafi dziś zdefiniować swoje 
potrzeby, a jego decyzje zakupowe 
są przemyślane. Jednak nie wszyscy 
sprzedawcy zdają sobie sprawę 
z ciążących na nich obowiązków. 
Sprawdź, o czym należy pamiętać, by 
działać w zgodzie z prawem  
i skutecznie konkurować na rosnącym 
rynku e-commerce.

Przedstaw się

Czasy, gdy konsument nie zwracał uwagi na to, 
co i od kogo kupuje, minęły bezpowrotnie. Proces 
zakupowy klienci coraz częściej rozpoczynają 

od dokładnego zweryfikowania sprzedawcy. 
Sprawdzają jego dane identyfikacyjne (nazwę  
i dane kontaktowe) oraz dane rejestrowe jego firm 
w KRS lub CEIDG. 

Co ciekawe, choć obowiązek podania tych 
informacji wydaje się być oczywisty, niektórzy 
przedsiębiorcy nie chcą się nimi dzielić. Należy 

Zakupy zgodne z prawem. Poradnik 
e-sprzedawcy

jednak mieć na uwadze, że brak danych 
sprzedawcy na stronie może skutecznie zniechęcić 
do zakupów w jego sklepie. Podobnie, jak brak 
regulaminu sklepu internetowego. Obowiązek 
jego posiadania wprost wynika z obowiązujących 
przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mimo 
to wiele sklepów on-line w ogóle go nie ma,  

a jeśli ma, to w wielu przypadkach 
nie spełnia on określonych wskazaną 
wyżej ustawą wymogów.

Prezentacja produktu ma 
znaczenie

Dla e-konsumenta istotne znaczenie 
ma również sposób prezentacji 
oferty sklepu. Produkty powinny być 
dokładnie opisane. Przykładowo, 
sklep odzieżowy powinien zawsze 
przedstawiać oferowany produkt na 
zdjęciu, zaprezentować jego krótki 
opis, w tym informacje na temat 
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materiału, z którego go wykonano, sposobu 
czyszczenia, wersji kolorystycznych, dostępnych 
rozmiarów oraz udostępnić tabelę rozmiarów. 

Księgarnia internetowa powinna natomiast 
krótko opisać, o czym jest oferowana przez nią 
książka, jaką ma oprawę i z ilu składa się stron. 
Lakoniczny opis i niewyraźne zdjęcia wzbudzają 
podejrzenia, podobnie, jak bardzo niska cena. 
Promocje promocjami, ale jeżeli produkt jest zbyt 
tani w porównaniu do cen podobnych, a nawet 
identycznych produktów na rynku, klient zwykle 
uważa, że coś może być z nim nie tak.

Nie żądaj zbyt wielu danych

Zakupy w sklepie internetowym wymagają, by 
klient podał swoje dane osobowe. Należy jednak 
pamiętać, że nie wolno od niego żądać innych 
danych niż te, które są rzeczywiście niezbędne 
do zrealizowania zamówienia. Zwykle są to imię, 
nazwisko, adres dostawy, email i numer telefonu. 
Sprzedawcy nie jest co do zasady potrzeby PESEL 
i numer dowodu osobistego klienta, dlatego nie 
należy oczekiwać ich podania. Żądając ich, można 
narazić się na zarzut naruszenia przepisów  
o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), czego 
konsekwencją mogą być kontrole, a w skrajnych 
przypadkach - nawet dotkliwe kary finansowe.

Pamiętaj! Żeby móc wysłać do 
klienta informacje handlowe (np. 
newslettery czy oferty handlowe), 
przy pomocy środków komunikacji 
elektronicznej, na podany przez 
niego przy składaniu zamówienia 
adres email, musisz uzyskać jego 
uprzednią zgodę w tym zakresie. 

Zgoda ta musi mieć charakter dobrowolny 
i sprzedawca nie może uzależniać realizacji 
zamówienia od jej udzielenia.

E-konsument czyta opinie!

Fora i portale społecznościowe są zawsze 
najlepszym źródłem informacji – także na temat 
sklepów internetowych. Klienci przed zrobieniem 
zakupów w sieci dokładnie je weryfikują. Ich 
uwagę przykuwają jednak nie tylko negatywne 
komentarze. Na wizerunek sprzedawcy może źle 
wpłynąć zarówno brak jakichkolwiek informacji na 
jego temat, jak i lawina pozytywnych komentarzy 
opublikowanych niedawno i w krótkich odstępach 
czasu. Sami zadowoleni klienci? To się raczej nie 
zdarza. 

Sprzedawcy często sami wystawiają sobie 
pozytywne opinie, żeby przekonać klientów 
do zakupu w ich sklepach. Takie działanie jako 
wprowadzające w błąd oraz mogące powodować 
podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej 
umowy, której inaczej by nie podjął, może zostać 
uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. To 
może skutkować pociągnięciem sprzedawcy do 
odpowiedzialności.

Co dalej?

Należy spodziewać się, że rynek e-commerce 
w najbliższym czasie nadal będzie dynamicznie 
się rozwijał. Pandemia COVID-19 wyraźnie 
temu sprzyja. Wymusiła na uczestnikach obrotu 
gospodarczego zmiany dotychczasowych 
zachowań i preferencji, w konsekwencji 
przyśpieszając też postęp technologiczny. 
Rozwiązania prawne będą musiały za nim 
podążać, choć na chwilę obecną wiele tych, które 
funkcjonowały przed pandemią, całkiem nieźle się 
sprawdziło. 

Natalia Gaweł,
Adwokat w Kancelarii 
Andersen
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Chociaż Polacy coraz chętniej robią 
zakupy w sieci i zmieniają swoje 
zwyczaje zakupowe na rzecz e-handlu, 
to dla branży e-commerce oznacza 
to nie tylko ogromne możliwości, 
lecz również wielkie wyzwania. Na 
szczęście większa konwersja sprzedaży 
i wyższa średnia wartość koszyka nie 
muszą być wyłącznie marzeniami 
e-handlowca. Za sprawą wdrożenia 
systemu odroczonych płatności 
stają się realnym faktem w sklepie 
internetowym. 

Od wykreowania potrzeby zakupu do finalizacji 
zamówienia prowadzi często długa i kręta droga. 
Głównym celem e-sklepów powinno być więc 
sprawne wdrażanie rozwiązań maksymalizujących 

Odroczone płatności, czyli jak jednocześnie 
zwiększać sprzedaż i satysfakcję klientów  
w branży e-commerce 

satysfakcję klientów w czasie tzw. customer 
journey. To w efekcie doprowadzić ma do podjęcia 
szybszej decyzji zakupowej, a co za tym idzie  
– pociągnąć za sobą wzrost sprzedaży. 

Aż 42% internautów porzuca zakupy  
z powodu braku pieniędzy na koncie. 

To wielki zmarnowany potencjał i realna strata 
dla sklepów. Porzucone koszyki w sklepach 
internetowych, czyli sytuacje, gdy klient dodał do 
koszyka produkt lub usługę, ale ostatecznie nie 
decyduje się na zakup, to rzeczywistość  
w e-handlu, niezależnie od szerokości 
geograficznej. E-sklepy walczą o skuteczne 
odzyskiwanie koszyków wykorzystując 
powiadomienia o porzuconym koszyku lub 
oferując zniżki produktu umieszczonego  
w porzuconym koszyku. Jednak nawet takie 
atrakcyjne benefity nie sprawdzą się, jeśli klient 

materiał partnera
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po prostu nie ma pieniędzy na koncie lub musi 
w danym momencie wydać je na pilniejszy 
cel. Ratunkiem w takiej sytuacji staje się więc 
odsunięcie płatności w czasie. Tu na scenę 
wkraczają odroczone płatności. 

Czym są płatności odroczone i dlaczego 
‘kup teraz, zapłać później’ to nowa 
normalność w e-handlu? 

PayPo to innowacyjna forma płatności 
przeznaczona dla sklepów internetowych, 
polegająca na odroczeniu zapłaty dla konsumenta 
o 30 dni bez dodatkowych kosztów. 30 dni to także 
czas, w którym klient może podjąć decyzję  
o rozłożeniu płatności na 4 wygodne raty. 

Odroczone płatności 
oferowane przez PayPo są tym 
rozwiązaniem, które dla wielu 
e-sklepów stały się wyróżnikiem 
rynkowym skutecznie 
zachęcającym konsumentów do 
robienia zakupów w tym, a nie 
innym miejscu online. 

Ta forma finansowania zakupów online jest 
bowiem odpowiedzią na najważniejsze problemy 
sklepów w internecie, niezależnie od ich skali  
i etapu rozwoju. Odroczone płatności pozwalają 
„niedogodność” płacenia za towar odsunąć  
w czasie aż o ponad 30 dni, czyli nawet do 
momentu wpłynięcia kolejnej pensji, dlatego 
znacznie obniżają procent porzuconych transakcji 
ze względu na brak dostępnych środków. 

Po drugie, mając świadomość odroczonej płatności 
za dany zakup, konsumenci są bardziej skłonni 
do większych jednorazowych zakupów. W efekcie 
zwiększa się wartość koszyka, średnio o 20%. 

Płatności odroczone – sposób na udane 
zakupy 

Odroczone płatności pomagają bezboleśnie 
przeprowadzić klienta od etapu wyboru formy 
płatności do finalizacji fazy „check-out”. Ta 

sama świadomość 
odroczonych płatności 
za dany zakup 
zwiększa też tendencję 
kupujących do robienia 
zakupów impulsowych, 
ale też premium. 

Wdrożenie systemu płatności 
odroczonych to narzędzie do 
budowania długotrwałej relacji 
z klientem, bo przyczynia się do 
większej częstotliwości  
i „powracalności” klientów. 

Dodanie nowej opcji płatności jest więc ukłonem 
w stronę klienta – e-sklep odpowiada w ten 
sposób na jego potrzeby i dostosowuje się do jego 
preferencji zakupowych, budując w ten sposób 
wizerunek sklepu przyjaznego klientowi. Już dawno 
o licznych zaletach korzystania z odroczonych 
płatności przekonała się Europa Zachodnia, gdzie 
ten sposób płatności odpowiada nawet za co 
czwartą transakcję w internecie. 

Tomasz Hadzik,
Executive  
Vice President,
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Zapewnienie możliwości wyboru nie 
dotyczy tylko sprzedawanych  
w internecie artykułów, ale także opcji 
dostawy. Branżowe raporty wskazują, 
że 43% dużych sklepów e-commerce 
zapewnia 4 lub więcej opcji dostawy. 
W przypadku mniejszych sklepów, 
ten trend jest odwrotny, bo swoim 
klientom wybór spośród minimum 
4 form dostawy przesyłki umożliwia 
jedynie 10% platform zakupowych. 
Te dane pokazują trend dużych 
graczy rynku e-commerce, którzy 
dając klientowi wybór, jeszcze 
bardziej dostosowują się do ich ciągle 
ewoluujących potrzeb. 

Na ewolucję potrzeb konsumentów wpływ ma 
wiele czynników. Czasami jest to chwilowa moda, 
a niekiedy zmieniająca się rzeczywistość rynku. 
Trwająca pandemia przeniosła znaczny strumień 
klientów z zamkniętych galerii do internetu. Sklepy 
internetowe nie miały ograniczeń w handlu, 

a niektóre z nich przygotowały rozwiązania 
pozwalające zwiększyć i tak zadowalającą 
sprzedaż. Podnieść sprzedaż pozwala już nie tylko 
oferowanie klientom opcji darmowej wysyłki, choć 
to bardzo ciekawy trend w e-commerce. 

Raport Furgonetki za rok 2019 
pokazuje, że ofertę darmowej 
dostawy udostępnia aż 71% 
dużych sklepów internetowych 
oraz zaledwie 36% małych  
i średnich 
e-sklepów. 

Klient na e-zakupach lubi mieć wybór
Co ważne, obserwujemy także trend coraz 
niższego koszyka zakupowego, który umożliwia 
darmową wysyłkę.  

W tym aspekcie warto wziąć pod uwagę 
optymalne kosztowo usługi dostępne na rynku, 
tak by koszty generowane przez opcję darmowej 
dostawy były jak najniższe po stronie sklepu 
internetowego. Oferowana przez RUCH S.A. 
usługa Paczka w RUCHu, jest jedną z najtańszych 
opcji wysyłki, dostępnych na polskim rynku. 
Możliwość zaoferowania optymalnej ceny logistyki 

materiał partnera
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wynika z modelu biznesowego Paczki w RUCHu, 
która obsługiwana jest w ramach codziennych 
transportów prasy drukowanej, realizowanej przez 
RUCH S.A. Optymalizacja cenowa Paczki w RUCHu 
udowadnia, że darmowa wysyłka przy 
niskim koszyku zakupowym wcale nie 
musi oznaczać kosztów wysyłki dla 
e-sklepu na wysokim poziomie.  

Paczka w RUCHu jest usługą tanią, 
ale i bezpieczną - w czasie pandemii 
wprowadzona została procedura 
dezynfekowania ozonem obsługiwanych paczek, 
co w połączeniu z bezpieczną formą odbioru 
przesyłki minimalizuje ryzyko przenoszenia wirusa 
na paczce.

Paczka w RUCHu to także usługa 
wygodna, bo stale rosnąca sieć 
odbioru, wynosząca aktualnie 
4121 punktów w całej Polsce, 
pozwala na dopasowany do 
potrzeb klientów odbiór przesyłki. 

Współczynnik NSP dla Paczki w RUCHu jest 
równy wartości 54, co oznacza, że ponad 71% 
użytkowników poleciłoby Paczkę w RUCHu swoim 
znajomym. 

Czasy pandemii koronawirusa pokazują, jak ważne 
jest zbudowanie sprawnie działającej relacji B2B 
w obszarze logistyki, rozumianej już nie tylko jako 

dostarczanie usługi kurierskiej. RUCH S.A.  
z racji swojej core’owej działalności 
polegającej na kolportażu prasy, 
operuje na rynku strategicznym 
(dostarczamy informacje), co 

sprawia, że procesy logistyczne 
oferowane naszym klientom są 
maksymalnie bezpieczne oraz pewne, 

bez względu na okoliczności, w jakich 
znajduje się biznes naszych partnerów. 

RUCH S.A. to solidny partner dla e-sklepów, 
którym świadczy usługi fulfillment. W całej Polsce 
posiadamy 13 centrów logistycznych, a nasza flota 
każdego dnia pokonuje 100.000 km dostarczając 
przesyłki i prasę drukowaną do ponad 16 tysięcy 
punktów na terenie całego kraju. Są to obszary 
współpracy, które mogą być bardzo ważne  
z punktu widzenia e-sklepu, który korzystając  
z usług RUCH S.A. nie musi martwić się o procesy 
magazynowania, konfekcjonowania, wysyłki 
(za pośrednictwem wszystkich działających na 
rynku operatorów logistycznych) czy zwrotów 
produktów. Zlecając te zadania naszej firmie 
uzyskuje pewność jakości podejmowanych 
działań, a zaoszczędzony czas może poświęcić na 

zwiększanie sprzedaży, które spowoduje wzrost 
przychodów i rozwój biznesu.  

Z perspektywy właściciela platformy 
e-commerce w aspekcie outsourcingu operacji 
logistycznych najważniejszy nie jest potencjał 
partnera, opisywany zwykle liczbą magazynów, 
zaangażowanych pracowników, standardów 
obsługi oraz bezpieczeństwa. Najbardziej istotne 
są referencje zadowolonych klientów.  W RUCH 
S.A. jako wielkie zobowiązanie na przyszłość 
traktujemy opinie e-sklepów, które zdecydowały 
się na współpracę z naszą firmą. Chwalą sobie 
pewność, zaufanie oraz współpracę gwarantującą 
zrównoważony rozwój własnych biznesów. 

Bogdan BAJ,
Dyrektor Handlowy 
Paczka w RUCHu 

www.paczkawruchu.pl/wywiad
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Ranking Opineo.pl opiera się na potransakcyjnych 
opiniach konsumenckich, czyli opiniach 
wystawionych przez klientów sklepów 
internetowych, po dokonanych zakupach. 
Wystawiając opinię, konsumenci oceniają:
• szybkość realizacji zamówienia,
• poziom obsługi klienta,
• jakość zapakowania przesyłki,
• oraz deklarują, czy poleciliby ten sklep 

internetowy swoim znajomym.
Za każdy z tych atrybutów sklep może zdobyć 
5 punktów. Kwalifikując sklepy do rankingu, 
sumujemy oceny składowe i wyciągamy 
z nich średnią.

Celem każdego biznesu jest wzrost. Jednak im 
większy biznes, tym trudniej utrzymać satysfakcję 
klientów. Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest 
zachować wysoką jakość obsługi przy dużym 
wolumenie sprzedaży. Chcemy promować sklepy, 
które słuchają swoich klientów, aktywnie zbierają 
opinie i uzyskują najwyższe noty jednocześnie się 
rozwijając. Dlatego pod uwagę bierzemy jedynie 
sklepy, które mogą się pochwalić przynajmniej 
setką recenzji. Za każdy tysiąc zebranych opinii 
przyznajemy dodatkowy punkt.

Sklepy konkurują ze sobą w 15 kategoriach. 
Najlepsze z nich tworzą pierwszą dziesiątkę 
najwyżej ocenianych sklepów 2020 roku bez 
względu na specjalizację. Debiutanci to z kolei 
sklepy, które dołączyły do Opineo.pl w przeciągu 
ostatnich 12 miesięcy i już mogą pochwalić się 
uznaniem klientów. Najlepsze sklepy w każdej  
z kategorii nagradzane są Laurem Opineo.

Metodologia rankingu sklepów internetowych 
Opineo.pl została pozytywnie zaopiniowana 
przez firmę badawczą Nielsen, 
która jest partnerem 
merytorycznym 
publikacji.

Metodologia rankingu Opineo 
charakteryzuje się prostotą 
i czytelnością. Jest zbudowana 
rzetelnie i w sposób powtarzalny 
kontynuowana od 2010 roku, 
co pozwala na zachowanie 
porównywalności ocen na przestrzeni 
kolejnych edycji. Dodatkowo 
metodologia, poza czystą oceną 
konsumencką sklepów, 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.

Metodologia

Karolina Flaht-Soroka, 
Consumer and Shopper 
Insights Team Manager, 
Nielsen

"
"



Najlepsze sklepy internetowe 2020

Mimo że był to trudny rok dla całej gospodarki, 
to dla branży internetowej czas pandemii 
okazał się okresem dynamicznego rozwoju. Jak 
wynika z danych GUS, w pierwszym półroczu 
2020 r. udział kanału online w sprzedaży 
detalicznej wzrósł z 5,6% w styczniu 2020 r. do 
11,9% w kwietniu 2020.  

Intensyfikacja e-zakupów przekłada się na 
rosnącą wartość sektora e-commerce. Pandemia 
przyspieszyła rozwój handlu w sieci w Polsce 
niemal dwukrotnie. Według szacunków organizacji 
eCommerce Europe, w 2020 roku branża ta 
urośnie w Polsce o ponad 30%.  

Pandemia COVID-19 przyniosła także liczne 
przetasowania w rankingu Opineo – część sklepów 
nie poradziła sobie z dynamicznie rosnącym 
popytem, a część doskonale wykorzystała swoją 
szansę.  

Żeby dostać się do pierwszej dziesiątki najlepszych 
sklepów internetowych, trzeba było wykazać się 
średnią ocen nie niższą niż 4,8 punktu. By stanąć 
na podium – ponad 4,9. Na ostateczny wynik 
istotny wpływ miała także liczba nowych opinii 

otrzymanych w 2020 roku – sklepy z pierwszej 
dziesiątki rankingu zdobyły ich po kilkadziesiąt 
tysięcy, znacznie wyprzedzając konkurentów.  

W tym roku, na podium rankingu Opineo, znalazły 
się: 

Na miejscu trzecim sklep.sfd.com – sprzedawca 
suplementów i odżywek. 35 tysięcy nowych 
opinii oraz średnia ocen na poziomie niemal 4,93 
zagwarantowały awans z pozycji 7!  

Miejsce drugie należy do zwycięzcy dwóch 
poprzednich edycji rankingu. Sklep  
eobuwie.com.pl pozyskał w tym roku dwukrotnie 
mniej nowych opinii niż w roku ubiegłym. Wciąż 
bije jednak na głowę konkurentów w kwestii 
łącznej liczby recenzji – ma ich na koncie grubo 
ponad pół miliona!  

I wreszcie miejsce pierwsze. Po dwóch 
latach na podium – na miejscu 3 i 2 – ten 
sklep zdecydowanie sięgnął po zwycięstwo: 
dotychczasowego lidera rankingu prześcignął aż  
o 20 punktów. 

Najlepsze sklepy
Czym zyskał przewagę?  
• Ponad 90 tysięcy nowych opinii zdobytych  

w ciągu roku 
• Wskaźnik poleceń na poziomie 100% 
• Średnia ocen na poziomie 4,94 

Dziesięć lat doświadczenia w sprzedaży części 
zamiennych do urządzeń domowych, 12 milionów 
produktów w ofercie i doskonałe podejście do 
klienta sprawiły, że Laur Opineo wędruje w tym 
roku do sklepu North.pl!  
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Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii: 90 562

Łączna liczba opinii: 221 907

Średnia ocen: 4.92

Liczba opinii: 69 677

Łączna liczba opinii: 573 356

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii: 35 149

Łączna liczba opinii: 157 765

Punktacja PunktacjaPunktacja

94,94 73,92 39,93

North.pl Eobuwie.com.pl Sklep.sfd.pl

Najlepsze sklepy
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 North.pl 4.9430 90562 221907 94,94

2 Eobuwie.com.pl 4.9184 69677 573356 73,92

3 Sklep.sfd.pl 4.9272 35149 157765 39,93

4 Ezebra.pl 4.8479 31868 126681 35,85

5 Taniaksiazka.pl 4.8240 28650 96682 32,82

6 Swiatksiazki.pl 4.8679 27459 98214 31,87

7 Bonito.pl 4.8687 21798 85940 25,87

8 Hairstore.pl 4.8761 16146 74370 20,88

9 Notino.pl 4.9437 14000 172211 18,94

10 Oponeo.pl 4.8855 14813 50810 18,89
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Aktywizacja kupujących w sieci jest 
wyraźnie widoczna na przykładzie artykułów 
zoologicznych. W 2020 roku sklepy z tej 
kategorii zdobyły znacznie więcej nowych  
opinii niż w 2019 roku, co może świadczyć  
o zwiększeniu skali sprzedaży oraz większym 
zaangażowaniu kupujących. Wszystkie sklepy 
na podium poprawiły także średnią ocen  
u klientów. 

8 tysięcy nowych opinii, w sumie ponad 116 
tysięcy zadowolonych klientów oraz średnie noty 
na poziomie niemal 4,93 – takie wyniki zapewniły 
KrakVet.pl trzecie miejsce na podium. KrakVet.pl 
to sklep z artykułami dla miłośników kotów, psów, 
ptaków, gryzoni oraz rybek. Do zakupów zachęca 
licznymi promocjami oraz gratisami. Obsługa 
klienta jest na wyciągnięcie ręki: sprzedawca 
prowadzi infolinię czynną codziennie od 8 do 16 
oraz udostępnia chat bota. Na pytania klientów na 
forum sklepu odpowiada lekarz weterynarii.  

Drugie miejsce w tegorocznym zestawieniu to 
awans z miejsca trzeciego. Ponad 9,5 tysiąca 
nowych opinii pozyskanych w ciągu roku oraz 
średnia ocen na poziomie 4,88 sprawiły, że sklep 

apetete.pl umocnił swoją pozycję w rankingu 
Opineo. Apetete.pl to sklep specjalizujący się  
w sprzedaży artykułów dla psów i kotów. Oprócz 
bogatego asortymentu, na stronie sklepu 
klienci znajdą porady weterynaryjne oraz duży 
wybór specjalistycznych karm, polecanych przy 
konkretnych schorzeniach. Sklep kusi także 
darmową dostawą przy zakupach powyżej 99 zł.  

Czołowe miejsce na 
podium – już trzeci 
rok z rzędu – utrzymał 
sklep zooart.com.pl. 
Zooart.com.pl to sklep 
o najszerszej ofercie. 
Zakupy zrobi tu zarówno 
właściciel psa i kota, 
jak i posiadacz żółwia, 
myszoskoczka, kanarka 
czy czystej krwi Araba.  
W 2020 roku sklep zdobył 
niemal 12 tysięcy nowych 
opinii, podczas gdy  
w 2019 roku miejsce na 
czele podium zapewniły 
mu opinie zaledwie  

Artykuły zoologiczne
7,5 tys. klientów. W tym roku na stronie 
sprzedawcy pojawiła się nowa kategoria: 
dezynfekcja. Sklep zaoferował swoim klientom 
spory wybór produktów niezbędnych w czasie 
pandemii: płynów do odkażania skóry oraz 
maseczek ochronnych.  



35Najlepsze sklepy internetowe 2020

Średnia ocen: 4.86

Liczba opinii: 11 792

Łączna liczba opinii: 83 772

Średnia ocen: 4.88

Liczba opinii: 9 585

Łączna liczba opinii: 26 268

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii: 8 010

Łączna liczba opinii: 116 321

Punktacja PunktacjaPunktacja

15,86 13,88 12,93

Zooart.com.pl Apetete.pl Krakvet.pl

Artykuły zoologiczne
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Zooart.com.pl 4,8635 11792 83772 15,86

2 Apetete.pl 4,8769 9585 26268 13,88

3 Krakvet.pl 4,9296 8010 116321 12,93

4 Fera.pl 4,8431 8421 19815 12,84

5 Petkarma.pl 4,8509 2051 4767 6,85

6 Zooplus.pl 4,8747 1489 32566 5,87

7 Babuzoo.pl 4,9456 147 147 4,95

8 Dingo-shop.com.pl 4,9362 314 954 4,94

9 Furkidz.eu 4,9305 374 3504 4,93

10 Zoowilczek.pl 4,9024 397 533 4,90
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Ta kategoria to nowość w tegorocznej edycji 
rankingu. Nic dziwnego: przejście dużej liczby 
pracowników w Polsce na pracę zdalną, 
wywołane pandemią COVID-19, spowodowało 
ożywienie popytu na artykuły biurowe oraz 
sprzedaż wysyłkową. 

Największą liczbę opinii w ciągu roku  
i jednocześnie podium tej kategorii zdobył sklep 
specjalizujący się w sprzedaży… kartonów  
i opakowań! Kartony24.eu oferują bardzo 
szeroką gamę opakowań oraz akcesoriów 
do pakowania.  W ofercie sklepu znajdziemy 
dopasowane na wymiar kartony do paczkomatów, 
wzmacniane kartony do przeprowadzek, kartony 
na książki, kartony pocztowe i wysyłkowe, pudła 
archiwizacyjne, itp. Sklep oferuje nawet wykonanie 
opakowań na specjalne zamówienie, także  
z nadrukiem. Pandemia zdecydowanie przełożyła 
się na wzrost zapotrzebowania na taki asortyment, 
a właściciele sklepu kartony24.eu wyszli naprzeciw 
oczekiwaniom klientów. Dzięki wysokim 
standardom obsługi, mogą poszczycić się średnią 
ocen na poziomie 4,97! 

Drugie miejsce na podium, z ponad tysiącem 
nowych opinii oraz średnią ocen na poziomie 4,86, 
zajął sklep biurowi.pl. Biurowi.pl to już znacznie 
szersza oferta artykułów niezbędnych  
do wyposażenia biura. Znajdziemy tu zarówno 
sprzęt elektroniczny - drukarki, niszczarki, 
kserokopiarki, akcesoria komputerowe, jak i duży 
wybór artykułów papierniczych, szkolnych,  
a także chemię gospodarczą i artykuły BHP. Sklep 
zachęca do zakupów licznymi promocjami, szybką 
wysyłką oraz programem 
lojalnościowym. Wskaźnik 
poleceń na poziomie 
99% świadczy o tym, że 
klienci są z tego bardzo 
zadowoleni! 

Podium zamykają 
niszczarki.org z ponad 
1,6 tysiąca zadowolonych 
klientów oraz średnią 
ocen na poziomie… 
5,0! Niszczarki.org - tu 
zaskoczenia nie będzie 
- to sklep specjalizujący 

Biuro
się w sprzedaży niszczarek - zarówno do użytku 
osobistego, jak i urządzeń przemysłowych. Co 
ciekawe, w ofercie są nie tylko niszczarki do 
papieru, tektury czy kartonu, lecz także do płyt 
CD, twardych dysków, a nawet aluminiowych 
puszek i plastikowych butelek. Wskaźnik poleceń 
na poziomie 100% pokazuje, że sklep doskonale 
radzi sobie z obsługą klienta i realizacją zamówień. 
Gratulujemy! 
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Średnia ocen: 4.97

Liczba opinii: 3639

Łączna liczba opinii: 11933

Średnia ocen: 4.86

Liczba opinii: 1150

Łączna liczba opinii: 2897

Średnia ocen: 5.00

Liczba opinii: 123

Łączna liczba opinii: 1623

Punktacja PunktacjaPunktacja

7,97 5,86 5,00

Kartony24.eu Biurowi.pl Niszczarki.org

Biuro
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Kartony24.eu 4,9698 3639 11933 7,97

2 Biurowi.pl 4,8604 1150 2897 5,86

3 Niszczarki.org 5,0000 123 1623 5,00

4 Drukarniaonline.pl 4,9702 134 1006 4,97

5 Profibiuro.pl 4,9595 111 723 4,96

6 Paklo.pl 4,9561 148 755 4,96

7 Sklep.centrum-ws.pl 4,9486 156 1726 4,95

8 Znakowo.pl 4,9238 420 1171 4,92

9 Kraften.pl 4,9124 178 700 4,91

10 Ejedrek.eu 4,8905 174 372 4,89
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Branża dziecięca to szybko rosnący i ważny 
segment e-handlu. Jak wynika z raportu 
Gemiusa „E-commerce w Polsce 2020”, 
w przeciągu ostatnich 12 miesięcy 43% 
kupujących w internecie kupiło artykuły 
dziecięce w e-sklepach (w zeszłym roku ten 
odsetek wynosił 40%).  

Mimo to, większość sklepów z tej kategorii,  
w rankingu Opineo zdobyła znacznie mniej  
nowych opinii niż w ubiegłym roku. 

Trzecie miejsce w tegorocznym zestawieniu to 
spadek z pozycji drugiej. W ciągu ostatniego roku 
Humbi.pl zdobył tylko nieco ponad tysiąc nowych 
opinii – trzykrotnie mniej niż rok wcześniej.  
Humbi.pl w swojej ofercie ma szeroki wybór 
zabawek, akcesoriów szkolnych, sprzętów 
niezbędnych do urządzenia pokoju dziecięcego 
oraz fotelików samochodowych. Oferuje zarówno 
produkty własnej marki, jak i innych producentów. 
Sklep cieszy się wysoką średnią ocen – 4,94 oraz 
wskaźnikiem poleceń na poziomie 100%! 

Drugie miejsce w tegorocznym zestawieniu to 
awans z pozycji 4. Ponad 2,8 tysiąca nowych opinii 

oraz średnia ocen na poziomie 4,79 zapewniły 
Manito.pl miejsce na podium kategorii. Manito.pl 
to sklep z zabawkami, grami, puzzlami, artykułami 
szkolnymi oraz akcesoriami dla mamy i dziecka. 
Klienci cenią ten sklep za jakość obsługi klienta, 
zgodność produktów z opisem oraz szybką 
wysyłkę. Manito.pl 
cieszy się średnią opinii 
na poziomie 4,79 oraz 
wskaźnikiem poleceń 
98%. 

Na czele zestawienia 
debiutant – Elfi.pl, 
jeszcze do niedawna 
znany jako  
listymikolaja.pl.  
Elfi.pl to sklep oparty na 
ciekawym koncepcie: 
nie kupi się tu zabawek 
ani dziecięcych 
gadżetów, można za to 
zamówić wyjątkowe, 
personalizowane wideo 
od św. Mikołaja. Opinie 
niemal 2,7 tysiąca 

Dla Dzieci
klientów pozostawione  
w serwisie Opineo.pl to świetne źródło wiedzy  
o tym, jak działa ta usługa oraz jak na taki prezent 
reagują dzieci. Średnia ocen na poziomie 4,97 oraz 
100% wskaźnik poleceń mówią same za siebie! 
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Średnia ocen: 4.97

Liczba opinii: 2 696

Łączna liczba opinii: 2 696

Średnia ocen: 4.79

Liczba opinii: 2 843

Łączna liczba opinii: 7 103

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii: 1 172

Łączna liczba opinii: 9 867 

Punktacja PunktacjaPunktacja

6,97 6,79 5,94

Elfi.pl Manito.pl Humbi.pl

Dla Dzieci



42Najlepsze sklepy internetowe 2020

NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Elfi.pl 4,9673 2696 2696 6,97

2 Manito.pl 4,7855 2843 7103 6,79

3 Humbi.pl 4,9436 1172 9867 5,94

4 Puppidiapers.com 4,9819 166 689 4,98

5 E-babystuff.pl 4,9776 514 1135 4,98

6 Sklepdorotka.pl 4,9691 867 2176 4,97

7 Scandinavianbaby.pl 4,9650 795 4731 4,97

8 Neorobot.pl 4,9649 328 1051 4,96

9 Klocki.edu.pl 4,9614 597 1787 4,96

10 Morelkowe.pl 4,9597 503 1101 4,96



Najlepsze sklepy internetowe 2020

Chociaż w czasie pandemii, a zwłaszcza  
w okresie pierwszego lockdown’u, wiele 
osób zdecydowało się na remont, to w tym 
roku sklepy notowane w kategorii Dom były 
oceniane nieco rzadziej niż w roku ubiegłym.  
W 2019 sklepy z pierwszej dziesiątki zdobyły  
w sumie 39 tys. nowych opinii w ciągu roku,  
w tym roku było ich o 10 tys. mniej.  

Ze względu na czasowe zamknięcie sklepów 
wielkopowierzchniowych, także w przypadku 
sklepów meblowych na znaczeniu zyskał 
internetowy kanał sprzedaży. W konsekwencji 
pandemia wpłynęła na lekkie złagodzenie 
występującego w tej kategorii produktów efektu 
ROPO – research online, purchase offline.  

Rok 2020 przyniósł zmiany na podium kategorii. 
Ponad 3 tysiące nowych opinii oraz  
średnia ocen 4,94 zagwarantowały  
Porcelana24.pl awans z miejsca 5 na 3. 
Porcelana24.pl to sklep specjalizujący się  
w sprzedaży akcesoriów kuchennych: porcelany, 
garnków, sztućców, noży oraz szkła. Sklep kusi 
szybkimi wysyłkami, „pancernym” pakowaniem 
produktów oraz licznymi wyprzedażami. Działa 
od 2005 roku i zrealizował już ponad 300 tysięcy 
zamówień.  

Drugie miejsce na podium to awans z pozycji 
czwartej. Niemal 6 tysięcy nowych opinii, 
średnia ocen na poziomie 4,48 dały sklepowi 
internetowemu marki Black Red White  
– Brw.pl – miejsce w czołówce kategorii. Black Red 
White to największa polska grupa meblarska z ok. 
20% udziałem w rynku. Sklep mocno stawia na 
sprzedaż stacjonarną, ale pandemia przełożyła się 
na wzrost znaczenia kanału online. 

Dom i wnętrze
Pierwsze miejsce na podium, kolejny rok z rzędu, 
utrzymał sklep 123lazienka.pl. 123lazienka.pl to 
sklep specjalizujący się w armaturze łazienkowej, 
meblach oraz akcesoriach niezbędnych do 
pięknego wykończenia łazienki. Ponad 5 tysięcy 
nowych opinii, średnia ocen na poziomie 4,77 
oraz wskaźnik poleceń 96% to niezły wynik lidera 
kategorii. Klienci cenią sklep głównie za jakość 
produktów, terminowe dostarczanie przesyłek 
oraz dokładne pakowanie paczek.  
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Średnia ocen: 4.77

Liczba opinii: 5 415

Łączna liczba opinii: 18 343

Średnia ocen: 4.48

Liczba opinii: 5 836

Łączna liczba opinii: 16 165

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii: 3 085

Łączna liczba opinii: 18 284

Punktacja PunktacjaPunktacja

9,77 9,48 7,94

123lazienka.pl Brw.pl Porcelana24.pl

Dom i wnętrze
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 123lazienka.pl 4,7654 5415 18343 9,77

2 Brw.pl 4,4793 5836 16165 9,48

3 Porcelana24.pl 4,9428 3085 18284 7,94

4 Chodniki.com 4,9216 2514 6859 6,92

5 Serwisy-obiadowe24.pl 4,8890 2199 9733 6,89

6 Emako.pl 4,8638 2302 9739 6,86

7 Folnet.pl 4,8438 2595 7902 6,84

8 Meblobranie.pl 4,8301 2389 11883 6,83

9 Slodkiesny.pl 4,9569 1342 3474 5,96

10 Karo.waw.pl 4,9425 1624 8470 5,94



Najlepsze sklepy internetowe 2020

Elektronika to jedna z tych kategorii, które 
zanotowały największe wzrosty sprzedaży  
w okresie pandemii. Jak wynika z danych GUS, 
udział kanału online w sprzedaży detalicznej 
sektora wzrósł z 9,9% w styczniu 2020 do 28,6% 
w kwietniu. Widać to także po liczbie opinii 
uzyskanych w ostatnim roku przez sklepy  
z czołówki rankingu. Zwycięski sklep  
w tej kategorii - North.pl, zgromadził ponad 90 
tysięcy nowych opinii – o niemal jedną trzecią 
więcej niż w zeszłym roku, co przy średniej 
ocen na poziomie 4,94 zagwarantowało mu 
zwycięstwo w całym rankingu. 

North.pl to sklep specjalizujący się w sprzedaży 
części zamiennych do urządzeń domowych. 15 lat 
na rynku, ponad 12 milionów produktów w ofercie 
i doskonałe podejście do klienta sprawiają, że 
sklep wybiera coraz więcej internautów. W serwisie 
Opineo sklep zgromadził już w sumie ponad 220 
tysięcy opinii, z czego tylko 139 negatywnych! To 
doskonały wynik.  

Drugie miejsce na podium to awans z pozycji 
czwartej. 6,7 tys. nowych opinii – czyli ponad dwa 
razy więcej niż w ubiegłym roku - oraz średnia ocen 

na poziomie 4,85 zapewniły x-kom.pl miejsce  
w czołówce rankingu. X-kom.pl to sklep 
specjalizujący się w sprzedaży elektroniki 
użytkowej. W ofercie znajdziemy komputery 
i laptopy, telefony i smartwatche, sprzęt 
gamingowy, telewizory oraz sprzęt audio – do 
wyboru kilkadziesiąt marek, rozbudowany 
system promocji oraz 
kontakt z obsługą klienta 
na wyciągnięcie ręki. Nic 
dziwnego, że sklep cieszy się 
powodzeniem u internautów.  

Trzecie miejsce należy do 
debiutanta w tej kategorii: 
amso.pl. Amso.pl to sklep ze 
sprzętem komputerowym, 
gamingowym, telefonami, itp. 
Sprzedawca oferuje sprzęt 
nowy, poleasingowy,  
a także wynajem, odkup  
oraz outlet. Klienci cenią  
go za szeroką ofertę  
i atrakcyjne ceny. Ponad 6 
tysięcy nowych opinii oraz 
średnia ocen 4,8 mówią 

Elektronika
same za siebie. Sklep dość kreatywnie odpowiada 
na zapotrzebowanie związane z pandemią: w tym 
roku w ofercie pojawiły się atrakcyjne cenowo 
zestawy komputerowe do nauki z domu oraz pracy 
zdalnej. Wydłużono także czas pracy infolinii.  
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Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii: 90 562

Łączna liczba opinii: 221 907

Średnia ocen: 4.85

Liczba opinii: 6 719

Łączna liczba opinii: 18 139

Średnia ocen: 4.80

Liczba opinii: 6 138

Łączna liczba opinii: 13 788

Punktacja PunktacjaPunktacja

94,94 10,85 10,80

North.pl X-kom.pl Amso.pl

Elektronika
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 North.pl 4,9430 90562 221880 94,94

2 X-kom.pl 4,8469 6719 18139 10,85

3 Amso.pl 4,8022 6138 13788 10,80

4 Swiat-agd.com.pl 4,8648 3016 12656 7,86

5 Gsm24.pl 4,9371 2951 4610 6,94

6 Komputronik.pl 4,8117 2095 13180 6,81

7 Zdrovi.pl 5,0000 1392 2310 6,00

8 Szyjposwojemu.pl 4,9923 1741 5371 5,99

9 Agdmaster.com 4,9318 1744 3855 5,93

10 Nautilus2.pl 4,9260 1173 5112 5,93



Promuj swój e-sklep w EASY sposób!
Chcesz pozyskać nowych klientów? Wzbudzić zainteresowanie swoim produktem lub ofertą?  

Zbudować świadomość marki? Wpłynąć na decyzje internautów oraz przekonać użytkowników do zakupu?

Wszystko to umożliwi Ci jedno narzędzie - platforma moneteasy!

Dopasuj narzędzia do potrzeb biznesowych – wybierz optymalny model współpracy!

 

PROGRAM AFILIACYJNY PORÓWNYWARKA CEN

pozyskiwanie nowych klientów CEL zwiększenie sprzedaży

Artykuły Content Commerce  
grupy Ringier Axel Springer Polska  

(Onet, Fakt, Auto Świat,  
Komputer Świat i wielu innych)

180 wydawców w programie partnerskim
porównywarka cen Skąpiec.pl

GDZIE  
WYŚWIETLIMY  

OFERTY

Porównywarka cen Skąpiec.pl

Nowi klienci
Różnorodne źródła ruchu

Dotarcie do 90% Internautów w Polsce
Wizerunek i rozpoznawalność

KORZYŚCI

Zwiększenie sprzedaży
Wartościowy ruch
Wysoka konwersja

Rozwój biznesu niezależnie od skali

CPC – opłata za przejście bezpośrednio do Twojego sklepu, bez opłaty początkowej!
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Kategoria Książki to jedyna kategoria w 
tegorocznym rankingu, na której podium nie 
zaszły żadne zmiany, a w czołówce, trzeci rok 
z rzędu, znajdziemy te same sklepy. Pandemia 
przyczyniła się do wzrostu internetowej 
sprzedaży książek głównie w pierwszym okresie 
wiosennego lockdownu – udział kanału online 
w sprzedaży detalicznej książek wzrósł z 18,7% 
w styczniu 2020 do niemal 40% w kwietniu 
2020 (dane GUS), ale nie wyrównał strat rynku 
wydawniczego, wynikających z zamknięcia 
księgarni stacjonarnych oraz odwołania 
spotkań autorskich. 

Taniaksiazka.pl, Swiatksiazki.pl oraz Bonito.pl – to 
bardzo ugruntowane marki na rynku.  
Taniaksiazka.pl z wynikiem ponad 28 tys. 
nowych opinii oraz średnią ocen na poziomie 4,82 
utrzymuje pozycję lidera kategorii, choć dystans 
wobec konkurenta z pozycji drugiej bardzo się 
zmniejszył (z ponad 10 punktów przewagi w 2019 
r. do 0,95 punktu w tym roku). Taniaksiazka.pl to 
nie tylko księgarnia – oprócz książek można tu 
wybierać spośród artykułów papierniczych, filmów 
i seriali, gier i zabawek. Sklep ma w ofercie ponad 
400 tysięcy tytułów. 

Swiatksiazki.pl – z wynikiem ponad 27 tysięcy 
opinii oraz średnią ocen 4,87 trzyma się mocno 
na miejscu drugim. Ta znana wielu internautom 
księgarnia ma w ofercie ponad dwa miliony 
tytułów książek, ogromny wybór e-booków, 
audiobooków, a także muzykę, filmy, gry, zabawki 
oraz artykuły papiernicze.  
Swiatksiazki.pl do 
zakupów zachęca 
licznymi promocjami, 
atrakcyjnymi cenami 
oraz możliwością 
bezpłatnego odbioru 
zamówienia w jednej 
ze 125 stacjonarnych 
księgarń.  

Jeszcze dwa lata 
temu na czele stawki, 
Bonito.pl od dwóch lat 
okupuje miejsce trzecie. 
Ponad 21 tys. opinii 
zadowolonych klientów 
oraz średnia ocen 4,87 
to wciąż doskonały 
wynik. Klienci cenią 

Książki
księgarnię za szybkie wysyłki, konkurencyjne ceny 
oraz możliwość odbioru osobistego w 91 punktach 
w całej Polsce. Bonito.pl działa na ogromną skalę,  
a i tak udaje mu się utrzymać bardzo wysoką 
jakość obsługi klienta.  
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Średnia ocen: 4.82

Liczba opinii: 28 650

Łączna liczba opinii: 96 642

Średnia ocen: 4.87

Liczba opinii: 27 461

Łączna liczba opinii: 98 163

Średnia ocen: 4.87

Liczba opinii: 21 798

Łączna liczba opinii: 85 861

Punktacja PunktacjaPunktacja

32,82 31,87 25,87

Taniaksiazka.pl Swiatksiazki.pl Bonito.pl

Książki
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Taniaksiazka.pl 4,8240 28650 96642 32,82

2 Swiatksiazki.pl 4,8677 27461 98163 31,87

3 Bonito.pl 4,8687 21798 85861 25,87

4 Aros.pl 4,8918 8377 58994 12,89

5 Altenberg.pl 4,9457 1014 1014 5,95

6 Inbook.pl 4,8517 1422 16441 5,85

7 Bookcity.pl 4,9742 300 7102 4,97

8 Gildia.pl 4,9419 142 635 4,94

9 Krainaksiazek.pl 4,9386 334 751 4,94

10 Fiszki.pl 4,9373 429 6642 4,94
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W tym roku na podium kategorii Militaria 
spore zamieszanie. Do ścisłej czołówki weszły 
dwa sklepy, do tej pory zamykające pierwszą 
dziesiątkę rankingu w swojej branży. Widać 
też spadek liczy opinii wystawianych przez 
kupujących. Jeszcze w zeszłym roku dziesięć 
najlepiej ocenianych sklepów militarystycznych 
zdobyło w sumie ponad 15 tysięcy opinii. W tym 
roku było to 9 tys. recenzji pozostawionych  
w serwisie Opineo. Być może to wynik 
mniejszego popytu na produkty z tej kategorii, 
spowodowanego przymusową izolacją.

Pierwsze miejsce w rankingu utrzymał  
zeszłoroczny laureat – sklep z bronią  
Gunfire.com/pl. To już trzeci rok z rzędu, kiedy 
Gunfire.com/pl triumfuje! Ponad 2,7 tys. nowych 
opinii oraz średnia ocen na poziomie 4,89 świadczą 
o tym, że klienci cenią sobie zarówno ofertę, jak  
i jakość obsługi oferowaną przez ten sklep.  
Gunfire.com/pl to jeden z najpopularniejszych 
sklepów internetowych ze sprzętem do airsoftu. 
Założony przez grupę zapaleńców z Wrocławia, od 
kilku lat wyznacza trendy na rynku internetowej 
sprzedaży militariów w Polsce. Gratulujemy! 

Drugie miejsce na podium to awans z miejsca 10. 
Ponad tysiąc nowych opinii oraz średnia  
ocen na poziomie 4,93 zapewniły sklepowi  
Balistas.pl miejsce w czołówce kategorii.  
Balistas.pl ma w swojej ofercie głównie broń 
– wiatrówki, broń gazową, floberty, a także 
akcesoria: celowniki optyczne, tarcze i strzelnice 
oraz pokrowce i kabury. Niezbędny sprzęt, taki 
jak noże, maczety, 
paralizatory, łuki i kusze, 
znajdą tu także miłośnicy 
samoobrony i survivalu. 

I ostatnie miejsce na 
podium to awans  
z miejsca 7. Ponad 1,2 tys. 
nowych opinii, średnia  
ocen na poziomie 4,92  
to świetny wynik  
sklepu Sortmund.pl.  
Sortmund.pl to sklep 
pecjalizujący się  
w sprzedaży mundurów. 
W ofercie są mundury 

Militaria
dla straży granicznej, służby więziennej, wojska 
polskiego, policji, straży pożarnej, itp. Zakupy 
zrobią tu jednak także osoby niezwiązane 
zawodowo ze służbami mundurowymi.  
Sortmund.pl oferuje duży wybór kurtek 
wojskowych, butów taktycznych, plecaków, odzieży 
termicznej idealnej na polowania, piesze wycieczki 
czy do gier terenowych.  
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Średnia ocen: 4.89

Liczba opinii: 2 763

Łączna liczba opinii: 23 891

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii: 1 023

Łączna liczba opinii: 3 325

Średnia ocen: 4.92

Liczba opinii: 1 245

Łączna liczba opinii: 7 227 

Punktacja PunktacjaPunktacja

6,89 5,93 5,92

Gunfire.com/pl Balistas.pl Sortmund.pl

Militaria
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Gunfire.com/pl 4,8950 2763 23891 6,89

2 Balistas.pl 4,9302 1023 3325 5,93

3 Sortmund.pl 4,9201 1245 7227 5,92

4 Militaria.pl 4,8024 1684 18554 5,80

5 Arobron.pl 4,9751 804 1382 4,98

6 Laplander.pl 4,9559 132 662 4,96

7 Morowo.com.pl 4,9392 333 333 4,94

8 Nestof.pl 4,9314 392 1885 4,93

9 Sklep-oikos.net.pl 4,9211 374 1642 4,92

10 Bron.pl 4,9158 357 6184 4,92
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Sklepy motoryzacyjne w internecie stawiają 
głównie na specjalizację, ogromny wybór 
towaru oraz fachową obsługę klienta. Takie 
podejście ceni coraz więcej internautów.  

Jak wynika z rankingu Opineo, internetowe sklepy 
motoryzacyjne doświadczyły w tym roku sporego 
ożywienia sprzedaży. Sprzedawcy z pierwszej 
dziesiątki rankingu pozyskali w ciągu roku ponad 
40 tys. nowych opinii – niemal dwa razy więcej 
niż w roku ubiegłym. Wygląda na to, że klienci 
jeszcze bardziej docenili wielkość oferty e-sklepów 
oraz możliwość porównywania cen, a tym samym 
dokonywania rozsądnych finansowo zakupów.  

Na miejscu trzecim – tak jak w zeszłym roku  
– doskonale znany internautom sklep z częściami 
samochodowymi iParts.pl. iParts.pl to ponad 
2 miliony markowych części do aut osobowych, 
terenowych, sportowych i dostawczych, 11 lat 
doświadczenia na rynku oraz świetna obsługa 
klienta: konsultanci sklepu dostępni są przez 
telefon 7 dni w tygodniu. Sklep kusi klientów także 
atrakcyjnymi promocjami oraz ofertami cross-
sellingu. I tak na przykład obecnie, przy zakupach 
za minimum 500 zł, można dostać rabat  

w wysokości 150 zł na ubezpieczenie OC lub AC  
u jednego z partnerów sklepu.  

Na drugim miejscu spadek z pozycji pierwszej. 
Pomimo że specjalizujący się w sprzedaży części 
do motocykli sklep Gmoto.pl uzyskał w tym 
roku ponad 9 tysięcy opinii – ok. 700 więcej 
niż w zeszłym roku – to stracił pozycję lidera 
kategorii. Gmoto.pl to ponad 90 tysięcy części 
motocyklowych do 100 
marek motocykli  
– zarówno 
współczesnych, jak  
i zabytkowych. Klienci 
cenią Gmoto.pl za duży 
wybór towaru, fachową 
pomoc oraz szybką 
realizację zamówień. 

I wreszcie lider 
zestawienia – sklep, 
którego nie trzeba 
przedstawiać żadnemu 
kierowcy w Polsce. 
Niemal 15 tys. nowych 
opinii, średnia ocen na 

Motoryzacja
poziomie 4,89 zapewniły Oponeo.pl miejsce na 
czele kategorii! Doskonałe narzędzia wyszukiwania, 
profesjonalne porady i współpraca z warsztatami 
w całym kraju to oferta, w której sklep nie ma sobie 
równych. Z góry można było zakładać, że znajdzie 
się dla niego miejsce na podium. Gratulujemy! 
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Średnia ocen: 4.89

Liczba opinii: 14 812

Łączna liczba opinii: 50 809

Średnia ocen: 4.88

Liczba opinii: 9 022

Łączna liczba opinii: 39 049 

Średnia ocen: 4.87

Liczba opinii: 6 204

Łączna liczba opinii: 16 251

Punktacja PunktacjaPunktacja

18,89 13,88 10,87

Oponeo.pl Gmoto.pl Iparts.pl

Motoryzacja
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Oponeo.pl 4,8855 14812 50809 18,89

2 Gmoto.pl 4,8788 9022 39049 13,88

3 Iparts.pl 4,8683 6204 16251 10,87

4 Norauto.pl 4,6142 4913 4935 8,61

5 Hamulcesklep.pl 4,9490 3349 6761 7,95

6 Strefakierowcy.pl 4,8461 1111 9718 5,85

7 Ucando.pl 4,8393 1945 2700 5,84

8 Rallyshop.pl 4,9646 127 1614 4,96

9 Dopasujbagaznik.pl 4,9614 201 1277 4,96

10 Motokorzysci.pl 4,9601 172 1572 4,96



Najlepsze sklepy internetowe 2020

Branża fashion to jedna z tych, które 
najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. 
W sytuacji niepewności zatrudnienia 
oraz prognozowanego spadku wzrostu 
gospodarczego, wielu z nas mocno ograniczyło 
wydatki na odzież i obuwie. Z drugiej strony 
zamknięcie sklepów stacjonarnych przełożyło 
się na znaczne wzrosty sprzedaży w kanale 
online: jak wynika z danych GUS, udział tego 
kanału w całkowitej sprzedaży detalicznej 
sektora wzrósł z 17,1% w styczniu 2020 do 
ponad 60% w kwietniu 2020! Efektem tej 
sytuacji są przetasowaniem w rankingu 
Opineo: w tej kategorii widzimy zarówno 
mocne spadki, jak i wzrosty. 

Trzecie miejsce to awans z pozycji piątej - na 
podium kategorii Odzież i obuwie debiutuje sklep  
z galanterią skórzaną - panitorbalska.pl. Miejsce  
w ścisłej czołówce to efekt blisko 11,5 tysiąca 
nowych opinii oraz wysokiej średniej ocen na 
poziomie 4,9. W sumie sklep ma już na koncie 
opinie ponad 30 tysięcy zadowolonych klientów. 
Panitorbalska.pl oferuje szeroką gamę torebek, 
portfeli, walizek i toreb podróżnych.  

Drugie miejsce w tej kategorii to awans z pozycji 
4. Niemal 13,5 tysiąca nowych opinii w ciągu 
roku, średnia ocen na poziomie 4,83 to świetny 
wynik Ombre.pl, sklepu specjalizującego się 
w modzie męskiej. Ombre.pl oferuje własne 
kolekcje i wspiera klientów w kompletowaniu 
stylizacji, prezentując na swoich stronach aktualne 
lookbooki marki. Do zakupów zachęca nie tylko 
bogatym asortymentem, lecz także wydłużonym 
do 60 dni czasem 
zwrotu towaru, 
szybkimi wysyłkami 
oraz darmową dostawą 
od 150 zł.  

Tylko pierwsze 
miejsce w tej kategorii 
pozostało bez zmian. 
Na czele podium wciąż 
króluje potentat rynku 
obuwniczego - sklep  
eobuwie.com.pl. Choć 
w ciągu ostatniego 
roku zdobył o niemal 
70 tysięcy nowych 

Odzież i obuwie
opinii mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
to warto podkreślić, że wciąż jest to najchętniej 
oceniany sprzedawca na Opineo - na koncie ma już 
ponad 570 tysięcy opinii zadowolonych klientów! 
Eobuwie.com.pl konsekwentnie utrzymuje też 
bardzo wysokie noty u kupujących - średnia ocen 
wynosi niemal 4,92,  a wskaźnik poleceń 99%. 
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Średnia ocen: 4.92

Liczba opinii w 2020 roku: 69 677

Łączna liczba opinii: 573 355

Średnia ocen: 4.83

Liczba opinii w 2020 roku: 13 440

Łączna liczba opinii: 64 221

Średnia ocen: 4.90

Liczba opinii w 2020 roku: 11 431

Łączna liczba opinii: 30 430

Punktacja PunktacjaPunktacja

73,92 17,83 15,90

Eobuwie.com.pl Ombre.pl Panitorbalska.pl

Odzież i obuwie
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Eobuwie.com.pl 4,9184 69677 573355 73,92

2 Ombre.pl 4,8270 13440 64221 17,83

3 Panitorbalska.pl 4,9005 11431 30430 15,90

4 Casu.pl 4,9016 10153 17178 14,90

5 Astratex.pl 4,9294 9738 48195 13,93

6 Denley.pl 4,8868 9201 12228 13,89

7 Moodo.pl 4,8859 9590 19673 13,89

8 Lubiebuty.pl 4,8856 8542 22663 12,89

9 Brilu.pl 4,9657 5078 12546 9,97

10 Butosklep.pl 4,9265 5077 12162 9,93



Najlepsze sklepy internetowe 2020

Internetowe sklepy ogrodnicze cieszą się coraz 
większym zaufaniem klientów. Ich popularność 
rośnie na tyle, że w tym roku zdecydowaliśmy 
się stworzyć dla nich osobną kategorię. 
Sprzedawcy oferują nie tylko sprzęt i meble 
do przydomowych ogródków, ale też wszystko 
to, co potrzebne do profesjonalnej uprawy 
roślin, założenia ogrodu warzywnego czy sadu 
owocowego.  

Trzecie miejsce w tej kategorii zajmuje sklep 
Drzewkaowocowe24.pl. Zakupy zrobi tu nie 
tylko działkowicz – pasjonat, ale też profesjonalny 
sadownik i ogrodnik. Drzewkaowocowe24.pl to 
sklep internetowy dużego producenta drzewek  
i krzewów owocowych, róż i krzewów ozdobnych 
z województwa lubelskiego. W ofercie znajdziemy 
ogromny wybór m.in. jabłoni, grusz, śliw, czereśni, 
wiśni, krzewów owocowych, itp. Tylko w ciągu 
roku sklep pozyskał ponad 2 tysiące opinii 
zadowolonych klientów, utrzymując wysoką 
średnią ocen na poziomie 4,88.  

Drugie miejsce w zestawieniu, ze średnią ocen 
4,77, zajmuje sklep Ogrodosfera.pl. Znajdziemy 
tu ogromny wybór sprzętów nie tylko do 

przydomowego ogródka, ale też do  
wyposażenia szklarni, budowy placów  
zabaw dla dzieci czy ogrodowych basenów. 
Ogrodosfera.pl oferuje meble ogrodowe, zabawki, 
ozdoby, altanki i zadaszenia, a także sprzęt 
niezbędny do uprawy roślin. Klienci chwalą 
sprzedawcę za doskonałą obsługę, profesjonalne 
doradztwo oraz terminowość realizacji zleceń. 
Tylko w ciągu roku sklep zdobył niemal 8 tys. 
nowych opinii od zadowolonych klientów.  

Ogród
I wreszcie na pierwszym miejscu internetowy sklep 
ogrodniczy Rolmarket.pl. Sklep oferuje dość 
szeroką gamę produktów – od mebli i konstrukcji 
ogrodowych, przez narzędzia i sprzęt ogrodniczy, 
artykuły do uprawy i ochrony roślin, po siatki, folie, 
agrowłókniny, donice. Na stronie sklepu można 
też znaleźć sporo artykułów poradnikowych – jak 
walczyć z kretami, ślimakami, mrówkami, itp.  
W ciągu roku sklep uzyskał ponad 7,6 tys. nowych 
opinii, a jego średnia ocen wynosi 4,78.  
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Średnia ocen: 4.78

Liczba opinii: 7 608

Łączna liczba opinii: 25 888

Średnia ocen: 4.77

Liczba opinii: 7 974

Łączna liczba opinii: 17 472

Średnia ocen: 4.88

Liczba opinii: 2 193

Łączna liczba opinii: 4 217

Punktacja PunktacjaPunktacja

11,78 11,77 6,88

Rolmarket.pl Ogrodosfera.pl Drzewkaowocowe24.pl

Ogród
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Rolmarket.pl 4,7804 7608 25888 11,78

2 Ogrodosfera.pl 4,7701 7974 17472 11,77

3 Drzewkaowocowe24.pl 4,8797 2193 4217 6,88

4 Focusgarden.pl 4,7583 2758 7051 6,76

5 Euroogrod.com.pl 4,6726 2208 11495 6,67

6 Hurtowniarolnicza.pl 4,9320 1709 5318 5,93

7 Sklepogrodniczy.pl 4,9048 1634 4966 5,90

8 Grene.pl 4,8686 1868 8290 5,87

9 Homegarden.com.pl 4,8616 1878 3536 5,86

10 Egarden24.pl 4,9326 308 1853 4,93



Najlepsze sklepy internetowe 2020

Czas pandemii zaowocował przetasowaniami 
w rankingu Opineo także w kategorii 
internetowych sklepów sportowych.  
W tegorocznym zestawieniu widać wzrost 
popularności sklepów rowerowych: aż 3 
sprzedawców z pierwszej dziesiątki, w tym 
jeden na podium, to sklepy ze sprzętem 
rowerowym. Jazda na rowerze była jedną  
z nielicznych aktywności sportowych, które 
można było podejmować bezpiecznie pomimo 
pandemii. Wiele osób wolało też korzystać  
z rowerów zamiast z komunikacji miejskiej.  

Jednak łączna liczba opinii wystawionych w tym 
roku przez klientów jest niższa niż w poprzedniej 
edycji raportu Opineo. Pierwsza dziesiątka 
pozyskała w sumie niecałe 34,5 tys. nowych opinii, 
w porównaniu z ponad 122 tys. opinii w 2019 roku.
W czasie pandemii wiele osób ograniczyło się do 
aktywności fizycznej w czterech ścianach. Z tego 
powodu rósł popyt głównie na proste urządzenia 
do ćwiczeń w domu. 

I tak na trzecim miejscu debiutant na podium: 
centrumrowerowe.pl. Ponad 3,7 tysiąca nowych 
opinii oraz średnia ocen na poziomie 4,95 

zapewniły sklepowi miejsce w ścisłej czołówce. 
Centrumrowerowe.pl to sklep posiadający w swojej 
ofercie ponad 200 modeli rowerów miejskich, 
górskich, crossowych, trekkingowych,  
a także części do rowerów, narzędzia, odzież 
i kaski. Klienci najbardziej cenią centrum za 
profesjonalną obsługę, zgodność towarów  
z opisem oraz raty 0%.  

Drugie miejsce w rankingu to awans z miejsca 
4. Outdoorzy.pl to sklep z odzieżą outdoorową 
najbardziej uznanych marek. Widać, że sklep 
bardzo walczy  
o klienta: oferuje 
wydłużony aż do 
100 dni czas zwrotu, 
darmową wysyłkę dla 
zamówień już od 100 zł 
oraz pokrycie kosztów 
wysyłki pierwszej 
wymiany rzeczy.  
W ciągu ostatniego 
roku sklep zdobył 
ponad 4,5 tys. opinii 
oraz utrzymał wysoką 
średnią ocen – 4,92.  

Sport
Na pierwszym miejscu awans z pozycji 2! Ponad 
8 tys. nowych opinii w ciągu roku i średnia ocen 
4,9 dały sklepowi piłkarskiemu R-GOL.com 
upragniony tytuł lidera kategorii. R-GOL.com to 
sklep, w którym miłośnicy piłki nożnej – zarówno 
amatorzy, jak i profesjonaliści – znajdą wszystko 
to, co potrzebne do gry i treningów: sprzęt, odzież, 
akcesoria, odżywki, itp. Sklep wyróżnia atrakcyjny 
layout, 100% wskaźnik poleceń oraz status 
oficjalnego sklepu kibica reprezentacji Polski.  
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Średnia ocen: 4.90

Liczba opinii: 8 004

Łączna liczba opinii: 60 980

Średnia ocen: 4.92

Liczba opinii: 4 510

Łączna liczba opinii: 15 897

Średnia ocen: 4.95

Liczba opinii: 3 781

Łączna liczba opinii: 25 438

Punktacja PunktacjaPunktacja

12,90 8,92 7,95

R-gol.com Outdoorzy.pl Centrumrowerowe.pl

Sport



67Najlepsze sklepy internetowe 2020

NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 R-gol.com 4,9004 8004 60980 12,90

2 Outdoorzy.pl 4,9197 4510 15897 8,92

3 Centrumrowerowe.pl 4,9503 3781 25438 7,95

4 Yessport.pl 4,8399 3017 10494 7,84

5 Rowertour.com 4,8247 3811 11810 7,82

6 Adrenaline.pl 4,7705 3900 6058 7,77

7 Podstadionem.pl 4,9499 2800 11219 6,95

8 Taternik-sklep.pl 4,9610 1657 4907 5,96

9 Buff.pl 4,9273 1760 4120 5,93

10 Bikestacja.pl 4,8526 1228 7214 5,85



Przygotuj się do wysokiego sezonu 
sprzedażowego z moneteasy!
Zastanawiasz się, jak przygotować się do najgorętszego dla e-commerce okresu w roku?  
Chcesz zmaksymalizować sprzedaż i zwiększyć zyski w tym okresie? 
Weź udział w naszych akcjach specjalnych! 

BLACK FRIDAY PREZENTY ŚWIĄTECZNE

PAKIET 
BRĄZOWY

PAKIET 
SREBRNY

PAKIET 
ZŁOTY

PAKIET 
BRĄZOWY

PAKIET 
SREBRNY

PAKIET 
ZŁOTY

7 500 PLN 
5 000 PLN

27 250 PLN 
18 000 PLN

49 500 PLN 
35 000 PLN

4 550 PLN 
3 000 PLN

16 150 PLN 
10 000 PLN

27 150 PLN 
18 000 PLN

Oferujemy: 

• CONTENT COMMERCE w znanych i popularnych serwisach,  

m.in na stronie głównej Onet.pl

• REKLAMY DISPLAY w serwisie Opineo.pl oraz Skąpiec.pl

• PAKIETY POZYCJONERÓW na Skąpiec.pl

• Reklamy na dedykowanym, tematycznym LANDING PAGE Skąpiec.pl
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Kosmetyki i chemia gospodarcza to jedne 
z artykułów, które zanotowały najwyższe 
wzrosty sprzedaży w kanale online w okresie 
pandemii. Jak wynika z danych Nielsena, 
jeszcze w listopadzie 2019 zakupy produktów 
FMCG (żywność, kosmetyki, chemia 
gospodarcza) w internecie robiło 41% polskich 
shopperów, a podczas pandemii odsetek ten 
wzrósł do 51% (dane z lipca 2020 r.).  

Lipcowe dane pokazują też, że 19% kupujących, 
którzy w ostatnim czasie sięgnęli po produkty 
FMCG, to osoby, które do tej pory nie kupowały 
produktów z tej kategorii w sieci. Wzrost sprzedaży 
w branży pokazują też dane GUS – od stycznia 
do kwietnia udział kanału online w sprzedaży 
detalicznej sektora wzrósł z 4,5 do 10%. Jak 
prezentuje się podium tej kategorii?  

Na trzecim miejscu zestawienia profesjonalny 
sklep fryzjerski Hairstore.pl. Ponad 16 tys. nowych 
opinii w ciągu roku oraz wysoka średnia ocen  
– 4,88 – zapewniły sprzedawcy awans z pozycji 
6. Hairstore.pl to szeroka gama profesjonalnych 
kosmetyków do pielęgnacji włosów, sprzęt 
fryzjerski, a także perfumy, kosmetyki do twarzy, 

makijażu, akcesoria do zdobienia paznokci, 
itp. Sklep oferuje wydłużony do 90 dni czas 
zwrotu oraz zapewnia, że każda przesyłka jest 
ubezpieczona.  

Na drugim miejscu zestawienia – tak jak w zeszłym 
roku – drogeria internetowa Ezebra.pl, która  
w może pochwalić się średnią ocen 4,85.  
Ezebra.pl to dziesiątki tysięcy kosmetyków 
renomowanych marek, atrakcyjne rabaty  
i promocje, a także 
platforma wymiany 
wiedzy – klientki 
mogą podzielić się 
opinią na temat 
danego produktu 
oraz zasięgnąć 
porady kosmetycznej. 
Niemal 130 tysięcy 
opinii zadowolonych 
klientów, w tym 
ponad 31 tys.  
w ostatnim roku, 
mówią same za 
siebie: to miejsce 
warte polecenia. 

Zdrowie i uroda
I wreszcie miejsce pierwsze! Ponad 35 tysięcy 
nowych opinii i średnia ocen 4,93 zapewniły  
sklep.sfd.pl po raz kolejny zwycięstwo nie tylko  
w swojej kategorii, ale też awans na podium całego 
rankingu Opineo! Niekwestionowani eksperci 
w dziedzinie suplementów, witamin i odżywek 
zdobywają zaufanie klientów terminowymi 
dostawami, atrakcyjnymi promocjami oraz 
szerokim asortymentem. Gratulujemy! 
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Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii: 35 150

Łączna liczba opinii: 157 733

Średnia ocen: 4.85

Liczba opinii: 31 868

Łączna liczba opinii: 126 663

Średnia ocen: 4.88

Liczba opinii: 16 146

Łączna liczba opinii: 74 348

Punktacja PunktacjaPunktacja

39,93 35,85 20,88

Sklep.sfd.pl Ezebra.pl Hairstore.pl

Zdrowie i uroda
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Sklep.sfd.pl 4,9272 35150 157733 39,93

2 Ezebra.pl 4,8479 31868 126663 35,85

3 Hairstore.pl 4,8761 16146 74348 20,88

4 Notino.pl 4,9437 14000 172211 18,94

5 Diabetyk24.pl 4,9412 11597 28529 15,94

6 Pachnidelko.pl 4,9272 9374 35110 13,93

7 Horex.pl 4,7992 7067 15738 11,80

8 Topestetic.pl 4,9806 5050 14008 9,98

9 Wksklep.pl 4,9155 5168 11443 9,92

10 Ecoflores.eu 4,9494 4505 12696 8,95
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Producenci oraz sprzedawcy dóbr luksusowych 
bardzo mocno odczuli skutki pandemii. To 
właśnie w tym sektorze najmocniej spadła 
sprzedaż w związku z ograniczeniem zakupów 
do artykułów pierwszej potrzeby. Mimo to 
zwycięskim sklepom w tej kategorii udało się 
utrzymać mocną pozycję w rankingu – zarówno 
pod względem przyrostu liczby opinii, jak  
i średniej ocen internautów.  

Kupując luksusowe produkty w internecie, 
klienci szukają nie tylko wyboru niespotykanego 
w sklepach stacjonarnych oraz nieco bardziej 
atrakcyjnych cen. Kluczowa jest też gwarancja 
autentyczności produktów – niczego nie boimy się 
w sieci tak bardzo, jak podróbek. 

Zwycięskie sklepy cieszą się zaufaniem klientów. 
Pierwsze miejsce na podium utrzymał zeszłoroczny 
lider kategorii – sklep Zegarek.net. 15 lat na rynku, 
najsłynniejsze marki w ofercie, 100 dni na zwrot 
oraz darmowa dostawa bez względu na wartość 
zakupu – nic dziwnego, że Zegarek.net już kolejny 
rok z rzędu utrzymuje się na czele podium. Klienci 
najbardziej cenią sklep za szybką i profesjonalną 
realizację zamówień, ogromny wybór towaru oraz 

konkurencyjne ceny. To dzięki temu  
Zegarek.net cieszy się średnią ocen na poziomie 
4,94 oraz 100% wskaźnikiem poleceń. 

Drugie miejsce w tej kategorii – już drugi rok  
z rzędu – zajął sklep Brasty.pl ze średnią ocen na 
poziomie 4,89 oraz ponad 5 tys. nowych opinii. 
Brasty.pl to nieco szersza gama produktów – 
oprócz zegarków możemy 
tu znaleźć biżuterię, 
perfumy, torebki, a nawet 
kosmetyki do włosów. 
Klienci najbardziej cenią 
Brasty.pl za szybką  
i terminową dostawę, 
profesjonalną obsługę 
klienta oraz atrakcyjne 
ceny.  

Trzecie miejsce na podium 
to awans z miejsca 
szóstego. Ponad 4 tysiące 
opinii w ciągu roku oraz 
średnia ocen na poziomie 
4,93 zagwarantowały 
sklepowi Kaktus24.pl 

Zegarki i biżuteria
awans do czołówki kategorii. Kaktus24.pl to przede 
wszystkim szeroki wybór zegarków – damskich, 
męskich oraz dla dzieci. Sklep ma w ofercie 
kilkadziesiąt marek z różnych półek cenowych 
– włoskich, szwajcarskich, skandynawskich, 
japońskich oraz holenderskich. Klienci cenią 
Kaktus24.pl za terminowe wysyłki i szeroki wybór 
towaru. 
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Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii: 6 071

Łączna liczba opinii: 25 232

Średnia ocen: 4.89

Liczba opinii: 5 243

Łączna liczba opinii: 14 806

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii: 4 032 

Łączna liczba opinii: 5 597

Punktacja PunktacjaPunktacja

10,94 9,89 8,93

Zegarek.net Brasty.pl Kaktus24.pl

Zegarki i biżuteria
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Zegarek.net 4,9442 6071 25232 10,94

2 Brasty.pl 4,8859 5243 14806 9,89

3 Kaktus24.pl 4,9334 4032 5597 8,93

4 Zegarownia.pl 4,9558 3680 9707 7,96

5 Happytime.com.pl 4,9559 2157 13186 6,96

6 Crazytime.pl 4,9321 2687 8057 6,93

7 Plantwear.pl 4,9061 2527 2567 6,91

8 Karkosik.pl 4,9840 1431 6022 5,98

9 Savicki.pl 4,9577 1448 2531 5,96

10 Zegarki-diament.pl 4,9525 1072 3827 5,95
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Kolejną grupą produktów FMCG, na które 
wzrósł internetowy popyt w okresie pandemii, 
są artykuły spożywcze. Przez wiele lat zakupy 
spożywcze online były tylko uzupełnieniem 
codziennych zakupów stacjonarnych. Ze 
względu na potrzebę ograniczania kontaktów 
międzyludzkich, w trakcie pandemii znacznie 
więcej osób przekonało się do tego kanału. 
Klienci docenili nie tylko bezpieczeństwo tego 
rodzaju zakupów, ale też oszczędność czasu 
oraz pieniędzy.  

W rankingu Opineo ciekawe przetasowania, choć 
wciąż widoczny jest internetowy popyt na  
zdrową żywność. Na trzecim miejscu spadek  
z pozycji drugiej. Ponad 6 tys. nowych opinii (tysiąc 
mniej niż w ubiegłym roku) oraz średnia ocen na 
poziomie 4,92 zapewniły sklep.brat.pl utrzymanie 
miejsca na podium kategorii. Sklep.brat.pl to 
bogata oferta przypraw, ziół, suplementów diety 
oraz naturalnych kosmetyków. Klienci cenią tego 
sprzedawcę za duży wybór produktów, miłą  
i profesjonalną obsługę oraz szybkie wysyłki.  

Na drugim miejscu Olini.pl – ponad 8 tys. nowych 
opinii oraz średnia ocen 4,95 zagwarantowały 

temu sprzedawcy awans z miejsca szóstego. 
Olini.pl to sklep z bardzo wyselekcjonowanym 
asortymentem. Oferuje rzemieślnicze octy, świeżo 
tłoczone i nierafinowane oleje, masła orzechowe, 
zakwasy warzywne oraz oliwy z oliwek – wszystkie 
produkty marki własnej. Olini.pl to mała rodzinna 
olejarnia z Dolnego 
Śląska, która, dzięki 
sprzedaży online, 
dociera do klientów  
z całej Polski.  

I wreszcie, na 
pierwszym miejscu 
kategorii Żywność, 
sklep KruKam.pl. 
Ponad 10 tys. nowych 
opinii oraz średnia 
ocen na poziomie 
4,92 zapewniły 
sprzedawcy awans 
z pozycji czwartej. 
KruKam.pl to sklep 
ze zdrową żywnością. 
W ofercie znajdziemy 
duży wybór kasz, ryżu, 

Żywność
bakalii, herbat, zdrowych słodyczy, zastępników 
cukru, miody, pasty i masła orzechowe, kosmetyki 
naturalne i wiele innych. Klienci cenią sobie sklep 
za szybkie wysyłki, dobrą jakość oraz atrakcyjne 
ceny. KruKam.pl to także 7 sklepów stacjonarnych 
w największych miastach Polski.  
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Średnia ocen: 4.92

Liczba opinii: 10 562

Łączna liczba opinii: 21 051

Średnia ocen: 4.95

Liczba opinii: 8 221

Łączna liczba opinii: 12 089

Średnia ocen: 4.92

Liczba opinii: 6 079

Łączna liczba opinii: 26 887

Punktacja PunktacjaPunktacja

14,92 12,95 10,92

Krukam.pl Olini.pl Sklep.brat.pl

Żywność
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Krukam.pl 4,9165 10562 21051 14,92

2 Olini.pl 4,9494 8221 12089 12,95

3 Sklep.brat.pl 4,9161 6079 26887 10,92

4 Bee.pl 4,8614 6919 8513 10,86

5 Cosdlazdrowia.pl 4,8718 5848 13486 9,87

6 Sklepy-cynamonowe.eu 4,9223 3095 9301 7,92

7 Spizarnia.schroniskosmakow.pl 4,8755 3784 5126 7,88

8 Mixit.pl 4,9015 2592 6608 6,90

9 Nierafinowane.pl 4,9605 1404 5987 5,96

10 Sklepkawa.pl 4,9540 1872 16902 5,95
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Czas pandemii przyspieszył rozwój  
sektora e-commerce w Polsce. W związku  
z ograniczeniem działania tradycyjnych 
sklepów, wielu sprzedawców bardzo 
spontanicznie zdecydowało się na wejście do 
internetu, by utrzymać sprzedaż. Jak wynika 
z wyliczeń Bisnode Polska, tylko w pierwszym 
półroczu tego roku na rynku pojawiło się 3,4 
tys. nowych e-sklepów. Czy przetrwają? 

W segmencie e-commerce trzeba zaczynać  
z wysokiego C. Doskonała obsługa klienta, szybka 
realizacja zamówień, terminowa wysyłka – tu 
nie ma miejsca na potknięcia i liczenie na to, 
że „rozkręcimy się z czasem”. Pierwsze opinie 
klientów są kluczowe dla powodzenia biznesu. 

W tej kategorii zestawiamy tych, którzy  
w szeregach Opineo.pl pojawili się w ciągu 
ostatniego roku. Najlepsi debiutanci 2020 
zdobyli co najmniej 500 opinii w ciągu roku oraz 
odnotowali średnią ocen na poziomie minimum 
4,5. Są wśród nich tacy, którzy naprawdę zaczęli  
z przytupem i już namieszali w całym rankingu! 

Największym sukcesem w gronie debiutantów 
może pochwalić się Elfi.pl, jeszcze do niedawna 
znany jako listymikolaja.pl. Sklep nie tylko zwycięża 
w kategorii Debiuty, ale jednocześnie zdobywa 
podium kategorii Dla Dzieci! Niemal 2700 opinii 
zadowolonych klientów w ciągu roku oraz średnia 
ocen na poziomie 4,97 to naprawdę powód do 
dumy. Sklep oferuje niezwykłą usługę: filmy od 
Św. Mikołaja pokazujące, jak przygotowywane 
są prezenty dla dzieci. Sądząc po opiniach 
rozentuzjazmowanych rodziców, listy od Mikołaja 
naprawdę cieszą! 

Na drugim miejscu zestawienia drogeria 
internetowa Cocopanda.pl. Sklep 
posiada bogatą ofertę kosmetyków  
z wyższej półki, w atrakcyjnych cenach. 
Ponad 2000 opinii w pierwszym roku 
obecności na Opineo.pl oraz średnia 
ocen 4,85 świadczą o tym, że pomimo 
sporego tłoku w tej branży e-commerce, 
sklep znalazł świetny sposób na 
przyciągnięcie klientów. Kupujący 
chwalą sprzedawcę za wysoką jakość 
obsługi i świetne ceny. Gratulujemy! 
Top3 najlepszych debiutantów zamyka 

Debiuty
sklep TuSzyte.pl. Tuszyte.pl to sklep z odzieżą 
dziecięcą, który oferuje produkty tylko polskich 
marek, takich jak MammaMia, Banana Kids, 
Elefunt, IgaBu, LuckyU, Malinami, Smile Kids, Ewa 
Collection, Ekoubranka i wielu innych. Ponadto  
w ofercie są także autorskie ubranka TuSzyte.  
W ostatnim roku sklep zdobył ponad 1,5 tys. opinii 
oraz średnią ocen 4,98. Widać, że sprzedawca 
świetnie radzi sobie wśród bardzo wymagającej 
klienteli, jaką są rodzice. Wszystkim debiutantom 
serdecznie gratulujemy! 
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Debiuty

Punktacja PunktacjaPunktacja

6,97 6,85 5,98

Elfi.pl Cocopanda.pl Tuszyte.pl

Średnia ocen: 4.97

Liczba opinii: 2 696

Średnia ocen: 4.85

Liczba opinii: 2 005

Średnia ocen: 4.98

Liczba opinii: 1 594
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Elfi.pl 4,9673 2696 6,97

2 Cocopanda.pl 4,8507 2005 6,85

3 Tuszyte.pl 4,9796 1594 5,98

4 Altenberg.pl 4,9457 1014 5,95

5 Bemuke.pl 4,9967 857 5,00

6 Coffee-world.pl 4,9536 542 4,95

7 Kraksport.pl 4,9366 501 4,94

8 Hers.pl 4,9102 866 4,91

9 Bestagd.eu 4,8350 743 4,83

10 Chiashake.pl 4,5492 774 4,55
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Branża e-commerce rozwija się 
dynamicznie. Coraz więcej internautów 
kupuje online - w czerwcu 2020 
ich odsetek wynosił aż 72%.  
W konsekwencji rosną wymagania, 
jeżeli chodzi o jakość obsługi klienta 
oraz bezpieczeństwo zakupów w sieci. 
Wychodząc naprzeciw tym trendom, 
serwis Opineo wprowadził nowy, 
rozbudowany system odznaczeń 
e-sklepów oraz możliwość wzięcia 
udziału w specjalnym procesie 
certyfikacji. 

Słucham Swoich Klientów – cztery 
poziomy odznak 

Program Słucham Swoich Klientów powstał, 
aby wspierać sklepy internetowe w budowaniu 
wizerunku oraz dostarczyć im narzędzia 

pozwalające na skuteczną komunikację z klientami. 
Weryfikacja opinii o sklepach i produktach stanowi 
często ostatni krok przed dokonaniem transakcji  
i decyduje o wyborze konkretnego miejsca zakupu. 
Dlatego tak istotne z punktu widzenia e-biznesów 
jest zarządzanie potransakcyjnymi opiniami 
internautów, a także możliwość odpowiedzi na nie, 
w ramach usługi OpiConnect, która jest częścią 
programu Słucham Swoich Klientów.  

Nowy system certyfikacji i odznak Opineo 
już dostępny dla e-biznesu

Dotychczas wszyscy uczestnicy 
programu SSK otrzymywali 
specjalną odznakę „Słucham 
Swoich Klientów”. Teraz ma ona 
cztery poziomy: podstawowy, 
srebrny, złoty oraz platynowy. 
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Aby zdobyć wyższą rangę odznaczenia, firma 
musi spełnić szereg dodatkowych kryteriów. 
Opineo bierze pod uwagę między innymi sposób 
ankietowania, liczbę posiadanych Wiarygodnych 
Opinii, średnią ocen, czas uczestnictwa  
w programie, odsetek opinii negatywnych czy 
posiadanie Certyfikatu Opineo. Walcząc  
o najwyższy poziom odznaki, e-sklepy mogą  
pokazać dotychczasowym i potencjalnym  
klientom, jak pracują nad swoim wizerunkiem  
i obsługą kupujących. Co więcej, zdobytą odznaką 
mogą wyróżnić się na tle konkurencji, a także 
wykorzystać ją na własnej stronie www oraz  
w materiałach promocyjnych. 

Nowy Certyfikat Opineo – weryfikacja 
jakości i bezpieczeństwa  

Certyfikat Opineo można zdobyć, decydując się na 
dodatkową usługę weryfikacji sklepu przez zespół 
Opineo. 

Eksperci platformy sprawdzają 
e-sklep, aby upewnić się, że 
utrzymuje najwyższe standardy 
jakości.

Chodzi o takie aspekty działalności online, 
jak między innymi: udostępnianie danych 
kontaktowych i rejestrowych, informację o 
siedzibie działalności, przejrzystość danych 
identyfikujących, aktywną domenę, tryb 
reklamacyjny, politykę prywatności, regulamin 
sklepu, czytelne informowanie o kosztach  
i terminach, a także możliwościach zwrotu bądź 
odstąpienia od umowy.  Przedstawiciele Opineo 
weryfikują również, czy oferowane przez e-sklep 
ceny nie odbiegają w istotny sposób od cen 
rynkowych.  

Jak zdobyć Certyfikat Opineo?  

Jeżeli posiadasz już konto na Opineo.pl  
i uczestniczysz w programie Słucham Swoich 
Klientów wystarczy, że za pośrednictwem 
panelu klienta zamówisz usługę certyfikacji. Jeśli 
natomiast prowadzisz sklep internetowy  
i chciałbyś rozpocząć korzystanie z usług  
Serwisu dla Słuchających, napisz na adres  
kontakt@opineo.pl - nasz konsultant 
skontaktuje się w sprawie dołączenia do 
programu. 

Sklepy posiadające Certyfikat Opineo wyróżnione 
są dodatkowym, atrakcyjnym odznaczeniem na 
stronie Opineo.pl oraz w serwisach partnerskich. 
Podobnie jak w przypadku odznak Słucham Swoich 
Klientów, rekomendujemy wykorzystanie znaku we 
własnych materiałach reklamowych, aby w pełni 
wykorzystać potencjał wyróżnienia, przekonać 
niezdecydowanych klientów do zakupów  
i zwiększać konwersję.   
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