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Wprowadzenie

Globalna wartość sprzedaży detalicznej 

przez Internet (e-commerce) w 2018 roku 

wyniosła ponad 2,84 biliona USD. W tym 

roku ma osiągnąć ponad 3,45 mld USD, 
1a w 2021 roku aż 4,88 mld USD.

Udział e-commerce w całkowitym handlu 

detalicznym cały czas rośnie.

W ubiegłym roku było to 11,9%, w tym roku ma się 
2zwiększyć do 13,7%, a w 2021 roku do 17,5%.  Najbardziej 

popularną kategorią towarów kupowaną przez Internet 

są produkty modowe (odzież, obuwie, dodatki) oraz 

elektroniczne i medialne (elektronika użytkowa, 

muzyka, gry).

Klienci kupują produkty zarówno w sklepach 

internetowych, jak i na elektronicznych platformach 

sprzedażowych (marketplace’y). To drugie miejsce 

zakupów jest szczególnie popularne. W ubiegłym roku 

100 największych platform marketplace zarobiło 1,86 mld 

USD. Stanowiło to ponad 95% przychodów wszystkich 

platform i ok. 65% całości e-handlu na świecie. Tak duży 

udział tego rodzaju podmiotów i ich dynamiczny wzrost 

(23% w stosunku do 2017 roku) świadczy o ich bardzo 

dużym znaczeniu dla kształtowania e-commerce 

zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. 

Z tych 100 największych platform, 61 znajduje się w USA, 

17 w Azji, 14 w Europie, 5 w Ameryce Południowej 

i 3 w Afryce. Co ciekawe, 59 marketplace’ów zostało 
3założonych w USA, a 39 ma nie więcej niż 9 lat.

Zwolennicy handlu internetowego rosną 

w siłę. Wg najnowszego raportu Gemiusa już 

62% polskich internautów zadeklarowało, 

że kupują w internecie.

E–commerce jest dla Polaków synonimem wygodnych 

zakupów, które już 26% internautów robi 

w zagranicznych e-sklepach. Otwartość polskich 

e-konsumentów na zakupy transgraniczne wzrosła 

w porównaniu do roku 2018 o trzy punkty procentowe. 

Polscy e-konsumenci przekraczają więc granice kraju, 

kupując od Chińczyka, Niemca czy Anglika, 

niejednokrotnie na zagranicznych marketplacach. 

Ekspansję za granice podejmują również polscy 

e-sprzedawcy, docierając ze swoja ofertą do szerszej 

publiczności. Myśląc o wyjściu ze swoim sklepem na 

rynki zagraniczne mają do dyspozycji dwie podstawowe 

opcje - wykorzystanie zagranicznych marketplaców lub 

kolejnych, lokalnych wersji sklepu, przystosowanych do 

rynku zagranicznego.

Do 2020 roku 40% światowego handlu w internecie 

będzie odbywać się za pośrednictwem elektronicznych 

platform sprzedażowych.

Marketplace’y to dobra propozycja dla małych i średnich 

przedsiębiorców, nie tylko na start w sprzedaży na 

rynkach zagranicznych, ale również na naszym lokalnym, 

polskim rynku. 

W Polsce nadal niekwestionowanych liderem jest Allegro 

z rozpoznawalnością marki na poziomie 80% wg raportu 

Gemiusa.  Nie jest jednak jedyne, każdego roku w Polsce 

powstaje kilka nowych marketplace’ów.

30% nowych Uczestników Systemu GS1 w Polsce 

zaopatruje się w numery GTIN, aby móc sprzedawać 

skuteczniej na platformach sprzedażowych, które coraz 

częściej wymagają jednoznacznej identyfikacji 

produktów za pomocą unikalnego numeru. 

Przygotowaliśmy raport na temat sprzedaży na 

marketplacach, by pomóc polskim e-sprzedawcom 

w wykorzystaniu potencjału lokalnego rynku 

elektronicznych platform sprzedażowych.

Zapraszam do lektury

Magdalena Wałęsiak

e-commerce manager

1 23
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1. Istota elektronicznych platform sprzedażowych 

Korzenie prowadzenia sprzedaży w formie 

targów towarowych sięgają starożytności. 

Kupcy i sprzedawcy zawsze mieli potrzebę 

spotykania się w określonym miejscu, 

w którym mogli wymienić swoje dobra, 

kupić je lub sprzedać.

Początkowo były to bazary, giełdy, ryneczki. Z biegiem 

lat zmieniały one swój charakter, coraz bardziej się 

profesjonalizowały i odpowiadały na bieżące potrzeby 

rynku. Wraz z rozwojem silnych marek producenckich 

pojawiła się potrzeba sprzedaży towarów pod jednym 

dachem. Rozwiązaniem były domy towarowe. Z czasem 

rozwinęła się sprzedaż katalogowa i wysyłkowa. 

Następnie bardzo dynamiczny rozwój sieci handlowych 

w różnych formatach i galerii handlowych zmieniły 

sposób robienia zakupów. Przełomowe jednak w rozwoju 

handlu było wykorzystanie technologii internetu. Szybko 

dostrzeżono podstawowy jego walor, jakim jest 

ogólnoświatowy zasięg i brak potrzeby fizycznej 

obecności lub kontaktu do przeprowadzenia transakcji. 

W internecie klient może nie tylko łatwo znaleźć odpo-

wiedniego kontrahenta, ale także szybko kupić towar i za 

niego zapłacić. Natomiast sprzedawcy nie tracą czasu na 

rozkładanie towarów w miejscu sprzedaży.

Rozwój niektórych giełd nie byłoby w ogóle możliwy, 

gdyby nie internet. Przykładem jest giełda transportowa. 

Jest to wirtualny rynek, na którym spotykają się 

przedsiębiorstwa oferujące i poszukujące wolne ładunki 

do przewiezienia lub przestrzenie ładunkowe. Ma ona na 

celu przede wszystkim lepsze wykorzystanie jednostek 

transportowych. Ponadto umożliwia automatyzację 

procesów i cyfryzację dokumentów.

Najogólniej mówiąc, marketplace to platforma oferująca 

towary oraz usługi wielu sprzedawców i umożliwiająca 

ich zakup przez klientów. Najczęściej są to produkty 

pochodzące od zewnętrznych firm. Niektóre platformy 

oferują również swoje produkty (np. Amazon, Allegro). 

Dostęp do sprzedaży przez inne podmioty jest 

warunkiem koniecznym istnienia marketplace – 

w przeciwnym razie mamy do czynienia ze sklepami 

internetowymi. Czasami mylnie określane mianem 

marketplace’ów są sklepy internetowe z bardzo szeroką 

ofertą produktów. Tak jak zauważono, przedmiotem 

sprzedaży elektronicznych platform mogą być również 

usługi. W tym opracowaniu skupiono jednak uwagę na 

towarach, ponieważ ich obrót jest bardziej złożony 

i wymaga więcej uwagi

Elektroniczne platformy sprzedażowe w Polsce Elektroniczne platformy sprzedażowe w Polsce
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Sprzedażą na marketplace’ach zajmują się nie tylko 

mikro i małe, ale także średnie i duże przedsiębiorstwa. 

W ostatnim czasie tych największych przybywa coraz 

więcej. Te nowe formy sprzedaży stały się ważną 

częścią zarówno e-commerce, jak i całej gospodarki. 

Marketplace’y niwelują bowiem bariery wejścia dla 

nowych podmiotów i ekspansję już istniejących. Poza 

tym kreują nowe rozwiązania i wyznaczają kierunki 

w cyfrowej gospodarce. Amazon, Alibaba i JD.com 

inwestują miliardy dolarów w infrastrukturę logistyczną, 

przyczyniają się tym samym do rozwoju regionu, 

w którym działają.

Jaka jest istota elektronicznych platform 
sprzedażowych i jakie są inne platformy poza Allegro 
w Polsce? Jakie są nowe wyzwania przed nimi stojące 
i jakie są ich kierunki rozwoju? Jakie są możliwości 

wykorzystania standardów GS1 w działalności platform? 
Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć 
w naszym opracowaniu.

Celem raportu jest przedstawienie rynku elektronicznych 

platform sprzedażowych (marketplace’ów) w Polsce 

wraz z analizą korzyści wykorzystania standardów GS1.

Raport został podzielony na pięć zasadniczych części:

W pierwszej sekcji 

zaprezentowana jest istota 

elektronicznych platform 

sprzedażowych.

W drugiej sekcji wskazane 

i opisane są rodzaje 

elektronicznych platform 

sprzedażowych.

W trzeciej sekcji znajduje się 

charakterystyka podmiotów na 

rynku elektronicznych platform 

sprzedażowych.

W przedostatniej części raportu 

przedstawione są przyszłościowe 

kierunki rozwoju elektronicznych 

platform sprzedażowych.

Ostatnia sekcja opisuje 

możliwości wykorzystania 

standardów GS1 

w elektronicznych platformach 

sprzedażowych.

Największym marketplace’m pod względem obrotów 

w 2018 roku było chińskie Taobao (515 mld USD) i Tmall 

(432 mld USA), należace do Alibaba Group. Na kolejych 

pozycjach był Amazon (344 mld USD), JD.com (259 mln 
4USD) i eBay (96 mld USD).  Bardzo duże obroty 

Alibaby wynikają zarówo z siły nabywczej Chin i innych 

azjatyckich państw, jak i z ogomnej popularności 

platform należących do tej grupy. 80% produktów 

kupowaych w Chinach pochodzi z tych portali. 

Poza Chinami tylko w dwóch państwach 
marketplace’y miały do niedawna udział 
w rynku większy niż 50%.

Były to Niemcy, gdzie Amazon miał 55% i Polska 
5z 50% udziałem Allegro.  Obecnie Allegro ma 

6ok. 40% udziału w polskim e-commerce.

55% 50%
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Celem raportu jest przedstawienie rynku elektronicznych 

platform sprzedażowych (marketplace’ów) w Polsce 

wraz z analizą korzyści wykorzystania standardów GS1.

Raport został podzielony na pięć zasadniczych części:

W pierwszej sekcji 

zaprezentowana jest istota 

elektronicznych platform 

sprzedażowych.

W drugiej sekcji wskazane 

i opisane są rodzaje 

elektronicznych platform 

sprzedażowych.

W trzeciej sekcji znajduje się 

charakterystyka podmiotów na 

rynku elektronicznych platform 

sprzedażowych.

W przedostatniej części raportu 

przedstawione są przyszłościowe 

kierunki rozwoju elektronicznych 

platform sprzedażowych.

Ostatnia sekcja opisuje 

możliwości wykorzystania 

standardów GS1 

w elektronicznych platformach 

sprzedażowych.

Największym marketplace’m pod względem obrotów 

w 2018 roku było chińskie Taobao (515 mld USD) i Tmall 

(432 mld USA), należace do Alibaba Group. Na kolejych 

pozycjach był Amazon (344 mld USD), JD.com (259 mln 
4USD) i eBay (96 mld USD).  Bardzo duże obroty 

Alibaby wynikają zarówo z siły nabywczej Chin i innych 

azjatyckich państw, jak i z ogomnej popularności 

platform należących do tej grupy. 80% produktów 

kupowaych w Chinach pochodzi z tych portali. 

Poza Chinami tylko w dwóch państwach 
marketplace’y miały do niedawna udział 
w rynku większy niż 50%.

Były to Niemcy, gdzie Amazon miał 55% i Polska 
5z 50% udziałem Allegro.  Obecnie Allegro ma 

6ok. 40% udziału w polskim e-commerce.

55% 50%
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rozpoznawalność marki marketplace

Duża liczba klientów w jednym miejscu

Niskie bariery wejścia (brak potrzeby inwestycji 

w platformę sprzedażową, znajomość aspektów 

prawnych itp.)

Dodatkowy kanał sprzedaży i źródło dochodów

Możliwość dotarcia do klientów zagranicą

Wsparcie w sprzedaży i logistyce

Lepsza promocja produktów (mniej wydatków 

na pozycjonowanie w wyszukiwarkach i reklamę)

Zwiększenie wiarygodności sprzedawców

Dostęp do innowacyjnych rozwiązań (stosowanie 

przez marketplace’y nowych technologii, 

rozwiązań marketingowych, logistycznych)

Dostęp do danych analitycznych 

i benchmarkingowych

•

•

•

•

•

•

•

Bardzo duża konkurencja innych sprzedawców 

w tym samym miejscu

Uzależnienie się tego kanału sprzedaży 

i zaniedbanie rozwoju własnego sklepu 

internetowego

Wprowadzanie dość częstych zmian 

w zakresie polityki sprzedaży i opłat

Koszty obsługi (abonament lub opłata za 

wystawianie produktu, promowanie i prowizja 

od sprzedaży)

Restrykcyjne wymagania dotyczące opisów 

produktów, ich zdjęć, obsługi klientów

Ryzyko podchwycenia pomysłu i oferowania 

często sprzedawanych produktów przez 

marketplace lub innych sprzedawców

Ograniczone możliwości promowania własnej 

marki sklepu internetowego

Tab. 1. Zalety i wady dla sprzedawców związane z używaniem marketplace’ów

Zalety Wady

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dostęp do wielu produktów w jednym miejscu

Możliwość porównania cen produktów 

różnych dostawców

Brak potrzeby uczenia się obsługi 

różnych platform sklepów internetowych

(uporządkowana i skatalogowana baza 

produktów)

Większa wiarygodność sprzedawców

Większe bezpieczeństwo transakcji (programy 

ochrony kupujących)

Opinie o sprzedawcach pochodzących 

od innych użytkowników.

Dostęp do atrakcyjnych programów 

lojalnościowych (np. Amazon Prime, 

Allegro Smart)

Możliwość zakupu używanych produktów

Dostęp do produktów z zagranicy z możliwością 

płatności w lokalnej walucie

•

•

•

•

Uzależnienie się od jednego marketplace’u

Utrudniony bezpośredni kontakt ze sprzedawcą

Brak indywidualnego podejścia ze strony 

marketplace’u

Rozdzielanie wysyłek w przypadku zakupów 

od różnych dostawców (opłata za dodatkowe 

przesyłki, dostawa w różnym czasie)

Tab. 2. Zalety i wady dla klientów związane z używaniem marketplace’ów

Zalety Wady

7
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Ecommercenews.eu, 2019, 363 thousand new sellers joined Amazon in Europe, 

.
8 Fornalski, P., 2014, Wilk w owczej skórze – czyli jak Amazon Marketplace może przejąć polski rynek w przyszłości - cz. 3,

.

https://ecommercenews.eu/363-thousand-new-sellers-joined-amazon-europe/

http://fornalski.blox.pl/2014/09/Wilk-w-owczej-skorze-8211-czyli-jak-Amazon-2.html

Sprzedawcy handlują towarami za pomocą 
znanych i często odwiedzanych przez 
internautów platform w zamian za 
podzielenie się częścią zysku ze sprzedaży. 
Model biznesowy marketplace’ów opiera 
się na najczęściej na pobieraniu opłat za 
sprzedaż produktu za pomocą platformy. 
Opłaty te różnią się w zależności od 
platformy i kategorii sprzedawanych 
produktów. Niektóre pobierają opłatę 
za wystawienie produktu (np. Allegro). 
Sprzedawcy godzą się jednak na opłaty, 
bo marketplace’y pozwalają na wejście na 
rynek przy niskim nakładzie finansowym 
przedsiębiorstwa. Dla wielu sprzedawców 
platformy te są więc kluczowym miejscem 
sprzedaży produktów.

bardzo duża konkurencja 

(przykładowo w 2017 roku do 

Amazona w Europie dołączyło 
7363 tys. nowych sprzedawców , 

która ma takie same lub bardzo 

podobne produkty),

system wprowadzania ofert 

(niektórzy dostawcy sklepów 

internetowych oferują integrację 

i automatyczne umieszczenie ofert),

opłaty.

komunikacja z klientami 

z różnych krajów,

Niektóre marketplace’y szukają sposobów na generowa-

nie dodatkowych przychodów poza prowizją za sprzedaż 

towarów. Przykładem są usługi fulfillment, które polegają 

na przejęciu od sprzedawcy przez platformę procesów 

związanych z logistyką magazynową, tj. przyjęcie towa-

rów, ich składowanie, kompletowanie zamówień, pako-

wanie towarów, wysyłka i przyjęcie zwrotów. Specjalistą 

w tym zakresie jest Amazon, który na potrzeby tej usługi 

ma wiele magazynów zlokalizowanych na świecie. 

Sprzedawca nie ma obowiązku przekazywania swojego 

towaru do magazynu Amazona, ale musi liczyć się wtedy 

z gorszym pozycjonowaniem swojej oferty. Ponadto 

jeśli przedsiębiorca sprzedaje z sukcesem swoje produkty, 

a tego towaru nie oferuje Amazon, to właściciel platformy 

stara się go nabyć i sprzedawać bez udziału tego sklepu. 

W ramach fulfilmentu najwięksi sprzedawcy korzystający 

z usług Amazona otrzymują jednakże wsparcie od 

konsultanta, który wyręcza ich w wielu czynnościach, 
8np. w tłumaczeniu opisów w innych językach.

Liderzy rynku platform sprzedażowych zawdzięczają swój 

sukces dzięki unikalnemu podejściu do klienta. Wyko-

rzystują jego emocje i dostarczają mu pożądanych 

przeżyć związanych z produktem i jego dostawą. War-

stwa emocjonalna odnosi się do stylu życia, mody, tren-

dów, przynależności społecznej. Dzięki temu kształtowana 

jest silniejsza więź między klientem a platformą. Internet, 

głównie dzięki kastomizacji, umożliwił lepsze poznanie 

klienta, w szczególności jego doświadczeń zakupowych, 

i w efekcie, dostosowanie oferty do jego preferencji 

i zwiększenie poziomu jego lojalności. Dzięki lepszemu 

poznaniu potrzeb swoich potencjalnych klientów sprze-

dawcy mogą bardziej świadomie oferować swoje produk-

ty. W przypadku obecnych klientów wykorzystuje się 

sprzedaż dodatkową. Jest to m.in. sprzedaż krzyżowa 

(cross-selling), w której sprzedaje się produkty z innej 

kategorii (często komplementarne) oraz sprzedaż droż-

szych produktów z tej samej kategorii lub oferowanie 

bardziej rozbudowanej wersji produktu (up-selling).

Jak widać w zaprezentowanej analizie, korzystanie 

z elektronicznych platform sprzedażowych wiąże się 

z korzyściami i ograniczeniami, zarówno dla sprzedaw-

ców, jak i kupujących. Zostały one syntetycznie 

zaprezentowane w tabelach 1 i 2.

Niewątpliwą zaletą platform sprzedażowych jest 

natychmiastowy dostęp do bardzo dużej liczby klientów, 

duża rozpoznawalność, miejsce pierwszego kontaktu 

(dużo osób zaczyna wyszukiwanie produktów od 

platform sprzedażowych), gotowe rozwiązania 

techniczne, system płatności i logistyka. Są one 

doskonałą okazją do testowania produktów i nowych 

rynków sprzedaży oraz zbierania informacji od klientów. 

Bez dużych inwestycji w kanały sprzedaży i dystrybucji 

można wypuścić kilka sygnalnych towarów i sprawdzić, 

czy jest na nie popyt i jakie są opinie klientów. 

Pewnymi ograniczeniami są:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rozpoznawalność marki marketplace

Duża liczba klientów w jednym miejscu

Niskie bariery wejścia (brak potrzeby inwestycji 

w platformę sprzedażową, znajomość aspektów 

prawnych itp.)

Dodatkowy kanał sprzedaży i źródło dochodów

Możliwość dotarcia do klientów zagranicą

Wsparcie w sprzedaży i logistyce

Lepsza promocja produktów (mniej wydatków 

na pozycjonowanie w wyszukiwarkach i reklamę)

Zwiększenie wiarygodności sprzedawców

Dostęp do innowacyjnych rozwiązań (stosowanie 

przez marketplace’y nowych technologii, 

rozwiązań marketingowych, logistycznych)

Dostęp do danych analitycznych 

i benchmarkingowych

•

•

•

•

•

•

•

Bardzo duża konkurencja innych sprzedawców 

w tym samym miejscu

Uzależnienie się tego kanału sprzedaży 

i zaniedbanie rozwoju własnego sklepu 

internetowego

Wprowadzanie dość częstych zmian 

w zakresie polityki sprzedaży i opłat

Koszty obsługi (abonament lub opłata za 

wystawianie produktu, promowanie i prowizja 

od sprzedaży)

Restrykcyjne wymagania dotyczące opisów 

produktów, ich zdjęć, obsługi klientów

Ryzyko podchwycenia pomysłu i oferowania 

często sprzedawanych produktów przez 

marketplace lub innych sprzedawców

Ograniczone możliwości promowania własnej 

marki sklepu internetowego

Tab. 1. Zalety i wady dla sprzedawców związane z używaniem marketplace’ów

Zalety Wady

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dostęp do wielu produktów w jednym miejscu

Możliwość porównania cen produktów 

różnych dostawców

Brak potrzeby uczenia się obsługi 

różnych platform sklepów internetowych

(uporządkowana i skatalogowana baza 

produktów)

Większa wiarygodność sprzedawców

Większe bezpieczeństwo transakcji (programy 

ochrony kupujących)

Opinie o sprzedawcach pochodzących 

od innych użytkowników.

Dostęp do atrakcyjnych programów 

lojalnościowych (np. Amazon Prime, 

Allegro Smart)

Możliwość zakupu używanych produktów

Dostęp do produktów z zagranicy z możliwością 

płatności w lokalnej walucie

•

•

•

•

Uzależnienie się od jednego marketplace’u

Utrudniony bezpośredni kontakt ze sprzedawcą

Brak indywidualnego podejścia ze strony 

marketplace’u

Rozdzielanie wysyłek w przypadku zakupów 

od różnych dostawców (opłata za dodatkowe 

przesyłki, dostawa w różnym czasie)

Tab. 2. Zalety i wady dla klientów związane z używaniem marketplace’ów

Zalety Wady
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Sprzedawcy handlują towarami za pomocą 
znanych i często odwiedzanych przez 
internautów platform w zamian za 
podzielenie się częścią zysku ze sprzedaży. 
Model biznesowy marketplace’ów opiera 
się na najczęściej na pobieraniu opłat za 
sprzedaż produktu za pomocą platformy. 
Opłaty te różnią się w zależności od 
platformy i kategorii sprzedawanych 
produktów. Niektóre pobierają opłatę 
za wystawienie produktu (np. Allegro). 
Sprzedawcy godzą się jednak na opłaty, 
bo marketplace’y pozwalają na wejście na 
rynek przy niskim nakładzie finansowym 
przedsiębiorstwa. Dla wielu sprzedawców 
platformy te są więc kluczowym miejscem 
sprzedaży produktów.

bardzo duża konkurencja 

(przykładowo w 2017 roku do 

Amazona w Europie dołączyło 
7363 tys. nowych sprzedawców , 

która ma takie same lub bardzo 

podobne produkty),

system wprowadzania ofert 

(niektórzy dostawcy sklepów 

internetowych oferują integrację 

i automatyczne umieszczenie ofert),

opłaty.

komunikacja z klientami 

z różnych krajów,

Niektóre marketplace’y szukają sposobów na generowa-

nie dodatkowych przychodów poza prowizją za sprzedaż 

towarów. Przykładem są usługi fulfillment, które polegają 

na przejęciu od sprzedawcy przez platformę procesów 

związanych z logistyką magazynową, tj. przyjęcie towa-

rów, ich składowanie, kompletowanie zamówień, pako-

wanie towarów, wysyłka i przyjęcie zwrotów. Specjalistą 

w tym zakresie jest Amazon, który na potrzeby tej usługi 

ma wiele magazynów zlokalizowanych na świecie. 

Sprzedawca nie ma obowiązku przekazywania swojego 

towaru do magazynu Amazona, ale musi liczyć się wtedy 

z gorszym pozycjonowaniem swojej oferty. Ponadto 

jeśli przedsiębiorca sprzedaje z sukcesem swoje produkty, 

a tego towaru nie oferuje Amazon, to właściciel platformy 

stara się go nabyć i sprzedawać bez udziału tego sklepu. 

W ramach fulfilmentu najwięksi sprzedawcy korzystający 

z usług Amazona otrzymują jednakże wsparcie od 

konsultanta, który wyręcza ich w wielu czynnościach, 
8np. w tłumaczeniu opisów w innych językach.

Liderzy rynku platform sprzedażowych zawdzięczają swój 

sukces dzięki unikalnemu podejściu do klienta. Wyko-

rzystują jego emocje i dostarczają mu pożądanych 

przeżyć związanych z produktem i jego dostawą. War-

stwa emocjonalna odnosi się do stylu życia, mody, tren-

dów, przynależności społecznej. Dzięki temu kształtowana 

jest silniejsza więź między klientem a platformą. Internet, 

głównie dzięki kastomizacji, umożliwił lepsze poznanie 

klienta, w szczególności jego doświadczeń zakupowych, 

i w efekcie, dostosowanie oferty do jego preferencji 

i zwiększenie poziomu jego lojalności. Dzięki lepszemu 

poznaniu potrzeb swoich potencjalnych klientów sprze-

dawcy mogą bardziej świadomie oferować swoje produk-

ty. W przypadku obecnych klientów wykorzystuje się 

sprzedaż dodatkową. Jest to m.in. sprzedaż krzyżowa 

(cross-selling), w której sprzedaje się produkty z innej 

kategorii (często komplementarne) oraz sprzedaż droż-

szych produktów z tej samej kategorii lub oferowanie 

bardziej rozbudowanej wersji produktu (up-selling).

Jak widać w zaprezentowanej analizie, korzystanie 

z elektronicznych platform sprzedażowych wiąże się 

z korzyściami i ograniczeniami, zarówno dla sprzedaw-

ców, jak i kupujących. Zostały one syntetycznie 

zaprezentowane w tabelach 1 i 2.

Niewątpliwą zaletą platform sprzedażowych jest 

natychmiastowy dostęp do bardzo dużej liczby klientów, 

duża rozpoznawalność, miejsce pierwszego kontaktu 

(dużo osób zaczyna wyszukiwanie produktów od 

platform sprzedażowych), gotowe rozwiązania 

techniczne, system płatności i logistyka. Są one 

doskonałą okazją do testowania produktów i nowych 

rynków sprzedaży oraz zbierania informacji od klientów. 

Bez dużych inwestycji w kanały sprzedaży i dystrybucji 

można wypuścić kilka sygnalnych towarów i sprawdzić, 

czy jest na nie popyt i jakie są opinie klientów. 

Pewnymi ograniczeniami są:
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Pierwotne – platformy, które powstały 

w wersji cyfrowej

Źródło
pochodzenia

Wtórne – platformy, których wersje cyfrowe 

powstały na bazie tradycyjnej działalności lub 

sklepów internetowych uzupełniających 

ofertę

Tylko online – platformy występujące tylko 

w wersji elektronicznej (pure players)

Kanały
sprzedaży

Online i offline – platformy występujące 

zarówno w wersji tradycyjnej, jak 

i elektronicznej (bricks and mortar players)

Bezpośrednie – platformy, za pomocą 

których można kupić bezpośrednio towary

Rodzaj
relacji

Pośrednie – platformy, które agregują 

informacje od innych sprzedawców 

i przekierowują do nich klientów 

(np. porównywarki cenowe)

Krajowe – platformy, które są tylko 

w języku lokalnym i umożliwiają obsługę 

klientów z jednego kraju

Zasięg Międzynarodowe – platformy, które 

w wielu językach i umożliwiają obsługę 

klientów z wielu krajów

Katalog produktów – platformy prezentujące 

oferty w formie skatalogowanych produktów, 

do których nowi sprzedawcy dołączają swoje 

oferty (platforma jest właścicielem strony 

z opisem produktu, na której znajdują się 

oferty co najmniej jednego sprzedawcy)

Prezentacja 
produktów

Lista produktów – platformy prezentujące 

oferty w formie list produktów, które tworzą 

poszczególni sprzedawcy (sprzedawca jest 

właścicielem swojej oferty sprzedaży)

B2C – klientami są głównie 

osoby fizyczne, ale większość 

produktów mogą kupować 

również klienci instytucjonalni

Rodzaj
klientów

C2C – sprzedawcami 

i klientami są głównie osoby 

fizyczne

B2B – sprzedawcami 

i klientami są tylko klienci 

instytucjonalni

Towarowe – platformy, na 

których oferowane są tylko 

towary

Rodzaj
oferty

Usługowe – platformy, na 

których oferowane są tylko 

usługi

Mieszane – platformy, na 

których oferowane są 

zarówno towary, jak i usługi

Poziome – platformy, na 

których różni sprzedawcy 

oferują różne towary (według 

wielu kategorii, branż itp.)

Rodzaj
produktów

Pionowe – platformy, na 

których różni sprzedawcy 

oferują towary tej samej 

kategorii (według branży, 

zastosowania, specjalizacji 

itp.)

Mieszane – platformy, 

na których zarówno różni 

sprzedawcy, jak i sama 

platforma oferują różne 

towary

Zewnętrzne – platformy, 

które są otwarte i mogą 

z nich korzystać zarówno 

sprzedawcy, jak i klienci po 

spełnieniu określonych 

kryteriów

Przeznaczenie Wewnętrzne – platformy, 

które są zamknięte i mogą 

z nich korzystać tylko 

wybrani klienci lub 

sprzedawcy

Mieszane – platformy, 

które są ograniczone do 

wybranych sprzedawców, 

spełniających określone 

warunki (np. kluby 

zakupowe)

Tab. 3. Rodzaje marketplace’ów według kryteriów podziału

Kryterium
podziału Rodzaje marketplace’ów

2. Rodzaje elektronicznych platform sprzedażowych

Wraz z rozwojem e-commerce pojawiały 

i ciągle pojawiają się nowe elektroniczne 

platformy sprzedażowe. Najwięksi gracze 

rynkowi oferują prawie każdy rodzaj produktu, 

który można kupić w tradycyjnym sklepie.

Często są tam również rzeczy, które są oferowane tylko 

w tym kanale sprzedaży, np. ręcznie robione przedmioty. 

Jednak coraz częściej, tak jak sklepy internetowe 

specjalizują się, tak marketplace’y również podlegają 

segmentacji. Zakładane są więc platformy, które są 

nastawione na konkretne produkty i branże, np. moda, 

elektronika, wyposażenie domu, rękodzieło. Kolejnym 

trendem jest tzw. strategia wszechkanałowa 

(omnichannel), w której zakłada się jednoczesną 

obecność w kanałach sprzedaży online i offline. 

Niektórzy właściciele marketplace’ów rozszerzają więc 

swoją działalność i uruchamiają tradycyjne kanały 

sprzedaży, a niektóre największe sklepy internetowe 

otwierają swoje własne marketplace’y.

Innym rozwiązaniem, które nie jest marketplace’m 

w standardowym rozumieniu, są porównywarki cenowe 

i portale z okazjami cenowymi. Wiele klientów zaczyna 

swoje poszukiwania od produktów na portalach, takich 

jak: Ceneo.pl, Nokaut.pl, Alleceny.pl, Okazje.info, 

Skapiec.pl. Obecnie 67% polskich internautów porównuje 

ceny produktów i usług, a 19% decyduje się na 

pierwszy zakup na podstawie wyników uzyskanych 
9z porównywarek cenowych.  Z porównywarek 

cenowych jako narzędzi promocji korzysta w Polsce 
10co trzeci sklep internetowy.  Poza ceną, kryteriami 

szeregowania produktów są popularność oraz liczba 

pozytywnych opinii o sklepie lub produkcie. Rola 

porównywark cenowych zmienia się wraz z rozwojem 

e-handlu. Obecnie zakupy można wykonać w całości za 

pośrednictwem porównywarki, a więc coraz częściej 
11traktuje się jako marketplace’y.

Kolejną grupą wyłaniających się markeplace’ów są 

platformy sprzedaży przeznaczone tylko dla klientów 

biznesowych (B2B). Powody, dla których kupują zarówno 

klienci indywidualni, jak i biznesowi są w większości takie 

same. Najważniejsze są niskie ceny, oszczędność czasu 

i wygoda. Ponadto pracownicy firmy chcą kupować 

możliwie najszerszy asortyment produktów i usług 

w jednym miejscu oraz integrować swoje procesy 

z wybranym operatorem B2B. Badania pokazują, że 

firmy, które stosują elektroniczne systemy zakupowe, 

mogą zaoszczędzić do 15% czasu zaangażowanych 

w procesy pracowników. Obecnie tylko 35% polskich 
12przedsiębiorstw stosuje takie rozwiązania.

Rodzaje marketplace’ów ze względu na różne kryteria 

podziału znajdują się w tabeli 3.

9
Gemius, 2018, E-commerce w Polsce.

10 Skorupska J., 2017, E-commerce, PWN, Warszawa.
11

Jw.
12 Aleo, Deloitte, 2017, Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Aleo_Deloitte_2016_ONLINE_01.pdf.
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firmy, które stosują elektroniczne systemy zakupowe, 

mogą zaoszczędzić do 15% czasu zaangażowanych 
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9
Gemius, 2018, E-commerce w Polsce.

10 Skorupska J., 2017, E-commerce, PWN, Warszawa.
11

Jw.
12 Aleo, Deloitte, 2017, Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Aleo_Deloitte_2016_ONLINE_01.pdf.
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3. Charakterystyka wybranych podmiotów na rynku 

elektronicznych platform sprzedażowych

Allegro

Platforma Allegro powstała 20 lat temu na wzór 

bardzo wtedy popularnego eBaya. Była więc serwisem 

aukcyjnym, na której można było kupić lub sprzedać 

przede wszystkim używane przedmioty. W 2007 roku 

Allegro umożliwiło swoim klientom prowadzenie 

sklepów internetowych. Dzięki temu sprzedawcy mogli 

wystawiać rzeczy na aukcjach dłużej trwających, 

tworzyć własne kategorie produktów w obrębie sklepu 

oraz dostosować wygląd strony do własnych potrzeb. 

Wraz z rozwojem działalności udział sprzedaży 

używanych przedmiotów w ramach aukcji maleje. 

Obecnie ponad 90% sprzedawanych jest rzeczy 
13nowych.

Allegro na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniało 

właściciela. Od 2016 roku Grupa Allegro należy do 

funduszy inwestycyjnych Cinven, Permira i Mid Europa 

Partners. Fundusze są właścicielem innego 

marketplace’u – Ceneo, które jest największym 

serwisem porównującym ceny towarów w internecie.

Według różnych szacunków Allegro ma 40% udziału 

w e-commerce w Polsce, co jest swoistym fenomenem 

na świecie. Poza Chinami (Alibaba) i Niemcami 

(Amazon) żaden marketplace nie ma tak dużego udziału 

w handlu elektronicznym. Grupa Allegro niewątpliwie 

należy do jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek 

w polskim internecie. Jej serwis odwiedza ok. 17 mln 

polskich internautów, co stanowi ok. 60% użytkowników 

sieci. Allegrowicze kupują każdego dnia łącznie 1,2 mln 

produktów od 125 tysięcy firm. Sprzedają na niej 

zarówno sklepy tradycyjne i internetowe, jak i firmy, 

które cały swój biznes opierają na Allegro. Aktualnie 

platforma skupia największą liczbę sprzedawców 

w polskim internecie i ciągle ją zwiększa. 

W ciągu ostatniego roku liczba sprzedawców wzrosła 

o 16 tys. W ostatnim roku zwiększyła się też liczba 

dostępnych ofert o 30 mln – w lutym 2018 roku wyniosła 
14102 mln.

Dzięki Allegro sprzedawcy mają dostęp do milionów 

klientów przy niewielkich kosztach stałych. Jest to 

Elektroniczne platformy sprzedażowe w Polsce

niewątpliwa zaleta dla sprzedawców niemających 

własnych sklepów internetowych. Wszyscy muszą 

jednak liczyć się z kosztami w postaci opłat za 

wystawienie niektórych przedmiotów, prowizję od 

sprzedaży i ewentualne opłaty za opcje dodatkowe 

(promowanie oferty). Największy koszt stanowi prowizja 

od sprzedaży – od 2% do 15% ceny końcowej. Najniższa 

prowizja jest w kategoriach motoryzacja, RTV i AGD, 

komputery. Najwyższa w przypadku artykułów 

erotycznych i rękodzieła. W związku z tymi opłatami 

sprzedawcy, którzy sprzedają również poza Allegro, 

mają zróżnicowane strategie cenowe: ceny niższe na 

Allegro niż w sklepie, ceny wyższe i takie same ceny.

Mimo że Allegro ma wiele przeciwników, którzy skarżą 

się na coraz większe opłaty i stawiane im wymagania, 

to umożliwia bardzo szybkie osiągnięcie skali. Tylko 

w 2018 roku 28 spośród nowych firm osiągnęło obroty 
15powyżej 1 mln zł obrotów w jeden rok.  Zwiększeniu 

obrotów sprzyjało z pewnością wprowadzeniu usługi 

Allegro Smart, która umożliwia skorzystanie 

z bezpłatnych dostaw i zwrotów po wykupieniu 

abonamentu oraz zakupu określonych produktów. 
16Obecnie tą usługą objętych jest 46 mln ofert.  O tym, 

że jest to bardzo dobry program lojalnościowy świadczy 

to, że już prawie 1 mln osób zdecydowało się na 

wykupienie tej usługi, a użytkownicy Smarta kupują 
176 razy więcej produktów niż pozostałe osoby.

Korzenie Empiku sięgają 1948 roku, kiedy powstała 

ogólnopolska sieć domów kultury oraz księgarni Klubu 

Międzynarodowej Prasy i Książki. Empik jako spółka 

została założona w 1991 roku i trzy lata później została 

sprzedana funduszowi Eastbridge. Poza siecią 

stacjonarnych placówek firma prowadzi jeden 

z najbardziej znanych serwisów – Empik.com, który 

powstał w 1998 roku. Początkowo firma sprzedawała 

przez internet książki, płyty CD itp. Z czasem asortyment 

powiększał się. Przełomowy był 2017 rok, kiedy 

Empik.com postanowił znacznie zwiększyć liczbę 

oferowanych produktów i uruchomił marketplace. 

Firma wykorzystała swój olbrzymi potencjał w postaci 

3,3 milionów użytkowników i 17 milionów odwiedzin 

Empik

13 Ułan, G., 2019, Klienci Allegro zaoszczędzili już ponad 100 mln zł dzięki Allegro Smart!, 

.
14

Interia, 2019, Allegro nie odpuszcza i inwestuje w rozwój platformy, .
15 Ułan, G., 2019, Klienci Allegro zaoszczędzili już ponad 100 mln zł dzięki Allegro Smart!, 

.
16 Pallus, P., 2019, Allegro zbroi się przed konkurentami z zagranicy. Zapowiada nowe usługi i rozważa akwizycje, 

.
17 Dlahandlu.pl, 2019, Blisko 1 milion użytkowników usługi Allegro Smart, 

.

https://antyweb.pl/klienci-allegro-zaoszczedzili-juz-ponad-100-mln-zl-dzieki-allegro-smart/

https://m.interia.pl/biznes/news,2606696

https://antyweb.pl/klienci-allegro-zaoszczedzili-juz-ponad-100-mln-zl-dzieki-allegro-smart/

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/zmiany-w-allegro-w-2019-roku/fvx78dx.amp

http://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/blisko-1-milion-uzytkownikow-uslugi-allegro-smart,78064.html

Część z platform można jednocześnie zaklasyfikować 

do różnych rodzajów według kryteriów podziałów 

przedstawionych w tabeli 3. W dalszej części tej sekcji 

wymieniono najbardziej znane platformy występujące 

w Polsce według wybranych kryteriów. Przedstawiona 

lista nie jest z pewnością kompletna, ponieważ co 

jakiś czas powstają nowe platformy, które nie mają 

wystarczających środków na promocję, więc trudno 

znaleźć o nich informacje.

Marketplace’y sprzedające towary 
w Polsce tylko online:

1. Allegro.pl

2. Ebay.pl

3. Amazon.de

4. Pl.aliexpress.com

5. Facebook.com/marketplace

6. Arena.pl

7. Emag.pl

8. Zalando.pl

9. Etsy.com/pl

10. Pakamera.pl

11. Showroom.pl

12. Fruugo.pl

13. Spartoo.pl

14. Aligato.pl

15. Klunken.pl

16. Cupsell.pl

17. Patyna.pl

18. Miniinthebox.com/pl

19. Dellegro.de

20. Cabas.pl

21. Poranapola.pl

22. Lokalnyrolnik.pl

23. Shumee.pl

24. Miinto.pl

25. Fun-price.com

26. Morele.net

Marketplace’y sprzedające towary w Polsce 
online i offline:

Marketplace’y przekierowujące na 
strony sprzedawców:

Marketplace’y B2B:

1. Carrefour.pl

2. Empik.pl

1. Allani.pl

2. Domodi.pl

3. Homebook.pl

4. Okazje.info

5. Google.com/shopping

6. Radar.wp.pl

7. Sklep.elle.pl

8. Yosh.pl

1. Mercateo.com.pl

2. Aleo.com/pl

3. Merkandi.pl

4. Hurtum.pl

5. Retury.com

6. Zentrada.pl

7. Chh.pl

8. OEX24.com
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klientów przy niewielkich kosztach stałych. Jest to 

Elektroniczne platformy sprzedażowe w Polsce

niewątpliwa zaleta dla sprzedawców niemających 

własnych sklepów internetowych. Wszyscy muszą 

jednak liczyć się z kosztami w postaci opłat za 

wystawienie niektórych przedmiotów, prowizję od 

sprzedaży i ewentualne opłaty za opcje dodatkowe 

(promowanie oferty). Największy koszt stanowi prowizja 

od sprzedaży – od 2% do 15% ceny końcowej. Najniższa 

prowizja jest w kategoriach motoryzacja, RTV i AGD, 

komputery. Najwyższa w przypadku artykułów 

erotycznych i rękodzieła. W związku z tymi opłatami 

sprzedawcy, którzy sprzedają również poza Allegro, 

mają zróżnicowane strategie cenowe: ceny niższe na 

Allegro niż w sklepie, ceny wyższe i takie same ceny.

Mimo że Allegro ma wiele przeciwników, którzy skarżą 

się na coraz większe opłaty i stawiane im wymagania, 

to umożliwia bardzo szybkie osiągnięcie skali. Tylko 

w 2018 roku 28 spośród nowych firm osiągnęło obroty 
15powyżej 1 mln zł obrotów w jeden rok.  Zwiększeniu 

obrotów sprzyjało z pewnością wprowadzeniu usługi 

Allegro Smart, która umożliwia skorzystanie 

z bezpłatnych dostaw i zwrotów po wykupieniu 

abonamentu oraz zakupu określonych produktów. 
16Obecnie tą usługą objętych jest 46 mln ofert.  O tym, 

że jest to bardzo dobry program lojalnościowy świadczy 

to, że już prawie 1 mln osób zdecydowało się na 

wykupienie tej usługi, a użytkownicy Smarta kupują 
176 razy więcej produktów niż pozostałe osoby.

Korzenie Empiku sięgają 1948 roku, kiedy powstała 

ogólnopolska sieć domów kultury oraz księgarni Klubu 

Międzynarodowej Prasy i Książki. Empik jako spółka 

została założona w 1991 roku i trzy lata później została 

sprzedana funduszowi Eastbridge. Poza siecią 

stacjonarnych placówek firma prowadzi jeden 

z najbardziej znanych serwisów – Empik.com, który 

powstał w 1998 roku. Początkowo firma sprzedawała 

przez internet książki, płyty CD itp. Z czasem asortyment 

powiększał się. Przełomowy był 2017 rok, kiedy 

Empik.com postanowił znacznie zwiększyć liczbę 

oferowanych produktów i uruchomił marketplace. 

Firma wykorzystała swój olbrzymi potencjał w postaci 

3,3 milionów użytkowników i 17 milionów odwiedzin 

Empik

13 Ułan, G., 2019, Klienci Allegro zaoszczędzili już ponad 100 mln zł dzięki Allegro Smart!, 

.
14

Interia, 2019, Allegro nie odpuszcza i inwestuje w rozwój platformy, .
15 Ułan, G., 2019, Klienci Allegro zaoszczędzili już ponad 100 mln zł dzięki Allegro Smart!, 

.
16 Pallus, P., 2019, Allegro zbroi się przed konkurentami z zagranicy. Zapowiada nowe usługi i rozważa akwizycje, 

.
17 Dlahandlu.pl, 2019, Blisko 1 milion użytkowników usługi Allegro Smart, 

.

https://antyweb.pl/klienci-allegro-zaoszczedzili-juz-ponad-100-mln-zl-dzieki-allegro-smart/

https://m.interia.pl/biznes/news,2606696

https://antyweb.pl/klienci-allegro-zaoszczedzili-juz-ponad-100-mln-zl-dzieki-allegro-smart/

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/zmiany-w-allegro-w-2019-roku/fvx78dx.amp

http://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/blisko-1-milion-uzytkownikow-uslugi-allegro-smart,78064.html

Część z platform można jednocześnie zaklasyfikować 

do różnych rodzajów według kryteriów podziałów 

przedstawionych w tabeli 3. W dalszej części tej sekcji 

wymieniono najbardziej znane platformy występujące 

w Polsce według wybranych kryteriów. Przedstawiona 

lista nie jest z pewnością kompletna, ponieważ co 

jakiś czas powstają nowe platformy, które nie mają 

wystarczających środków na promocję, więc trudno 

znaleźć o nich informacje.

Marketplace’y sprzedające towary 
w Polsce tylko online:

1. Allegro.pl

2. Ebay.pl

3. Amazon.de

4. Pl.aliexpress.com

5. Facebook.com/marketplace

6. Arena.pl

7. Emag.pl

8. Zalando.pl

9. Etsy.com/pl

10. Pakamera.pl

11. Showroom.pl

12. Fruugo.pl

13. Spartoo.pl

14. Aligato.pl

15. Klunken.pl

16. Cupsell.pl

17. Patyna.pl

18. Miniinthebox.com/pl

19. Dellegro.de

20. Cabas.pl

21. Poranapola.pl

22. Lokalnyrolnik.pl

23. Shumee.pl

24. Miinto.pl

25. Fun-price.com

26. Morele.net

Marketplace’y sprzedające towary w Polsce 
online i offline:

Marketplace’y przekierowujące na 
strony sprzedawców:

Marketplace’y B2B:

1. Carrefour.pl

2. Empik.pl

1. Allani.pl

2. Domodi.pl

3. Homebook.pl

4. Okazje.info

5. Google.com/shopping

6. Radar.wp.pl

7. Sklep.elle.pl

8. Yosh.pl

1. Mercateo.com.pl

2. Aleo.com/pl

3. Merkandi.pl

4. Hurtum.pl

5. Retury.com

6. Zentrada.pl

7. Chh.pl

8. OEX24.com
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Morele Net

eMAG

Amazon

Firma Morele.net została założona w 2000 roku. 

Na początku jej obszarem działalności były sieci 

komputerowe. Cztery lata później został założony sklep 

internetowy. W 2007 roku uruchomiła usługę click & 

collect w formie tzw. netpunktów, w których można 

odebrać zamówiony produkt przez internet. Obecnie 

takich punktów firma ma 26. Zlokalizowane są one 

w największych miastach w Polsce. Pełnią one również 

funkcje serwisu dla produktów kupionych w sklepach 

Grupy Morele, do której należy 9 sklepów 

internetowych: Morele.net, Motoria.pl, Amfora.pl, 

Sklep-presto.pl, Budujesz.pl, Digitalo.pl, Ubieramy.pl, 

Meblujesz.pl, Hulahop.pl. Wszystkie te sklepy pełnią 

rolę marketplace’ów. Łącznie mają one w ofercie 

ok. 1 mln produktów. Morele nie pobiera opłat za 

wystawienie przedmiotu i jego promocję, nalicza 

jednak prowizję od sprzedaży w wysokości zależnej 

od kategorii produktowej.

Początki firmy eMAG w Polsce sięgają 2002 roku, gdy 

został założony sklep internetowy Agito.pl. W 2012 

roku Grupa Naspers (ówczesny właściciel Allegro) 

przejęła Agito.pl. W tym samym czasie Naspers kupił 

eMAG, który prowadził sprzedaż w Rumunii, Bułgarii 

i na Węgrzech. W 2015 roku dokonano transferu 

udziałów Agito do eMAG, a 2016 roku przeprowadzono 

rebranding, zmieniając markę Agito.pl na eMAG.pl. 

Jednocześnie wprowadzono bezpłatną dostawę 
20i zwroty dla wszystkich produktów.  Obecnie 

bezpłatna dostawa jest dla zamówień z oferty eMAG 
21powyżej 99 zł.  W międzyczasie eMAG wprowadził 

marketplace, do którego mogą przyłączyć się wybrane 

firmy. Obecnie współpracuje z nim 20 tys. 

kontrahentów, którzy sprzedają produkty w 16 tys. 

kategorii na czterech europejskich rynkach: polskim, 

węgierskim, rumuńskim i bułgarskim. Łącznie firma 

oferuje około 1 mln produktów. eMAG Marketplace 

nie pobiera opłat za wystawienie przedmiotu do 

sprzedaży, nalicza jednak prowizję od każdego 

sprzedanego produktu. 

Amazon jest jednym z najbardziej znanych 

marketplace’ów na świecie. Centrala firmy znajduje 

się w Seattle w USA, które są dla niego największym 

rynkiem zbytu. Amazon ma w ofercie ok. 320 milionów 

22różnych produktów.  Firma ma oddziały i centra 

dystrybucyjne zlokalizowane w m.in. w Kanadzie, 

Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Chinach, Japonii, 

Włoszech, Hiszpanii, Brazylii i Polsce. Amazon poza 

rynkiem amerykańskim ma bardzo dobrą pozycję 

w Niemczech. W obu krajach duża część klientów 

rozpoczyna swoje zakupy od wyszukiwarki tej 

platformy. Poza tym firma jest obecna na czterech 

innych europejskich rynkach: Wielka Brytania, Niemcy, 

Francja, Hiszpania i Holandia. Co ciekawe, ok. 50% 
23sprzedaży jest generowana poza USA.  Łącznie na 

świecie Amazon ma ponad 300 milionów klientów 
24i 1 mln sprzedawców.

Na razie Amazon nie umożliwia sprzedaży przez polską 

domenę. Zamówienia składane przez Polaków (głównie 

z Amazon.de, która jest dostępna w języku polskim) 

traktowane są jako zagraniczne, mimo że firma ma 

już pięć magazynów w Polsce, Centrum Rozwoju 

Technologii w Gdańsku i biuro korporacyjne oraz 

Amazon Web Services. Obecnie planowana jest 

budowa szóstego centrum, które powstanie

w Pawlikowicach pod Łodzią. Magazyn o łącznej 

powierzchni ponad 44,8 tys. mkw. ma być gotowy
25do końca 2019 roku.  Budowa magazynu w centrum 

Polski może być kolejnym sygnałem do uruchomienia 

sprzedaży przez polską stronę internetową. Dzięki 

rozbudowanej infrastrukturze, wykwalifikowanej kadrze 

menedżerskiej i doświadczeniu będzie to stosunkowo 

proste. Eksperci już od dawna uważają, że Amazon 

czeka, aż ten rynek wystarczająco dojrzeje i wejście 

może odbyć się przez przejęcie dobrze już 

prosperującej firmy. Prawdopodobnie nie chce popełnić 

błędu firmy eBay sprzed kilku lat, która nie wytrzymała 

rywalizacji z Allegro.

Obecnie na platformie Amazon sprzedaje kilka tysięcy 

polskich firm. Niewątpliwą zaletą współpracy z Amazon 

jest możliwość dotarcia do milionów klientów na 

terenie Europy za pomocą Amazon.co.uk, Amazon.de, 

Amazon.fr, Amazon.it i Amazon.es. Firma oferuje 

wsparcie w zakresie tłumaczenia opisów produktów 

w różnych językach. Największą wadą są koszty. 

Przykładowo dla obuwia wartego 50 USD całkowita 

opłata (wystawienie i prowizja) wynosi 7,5 USD, a więc 

15% ceny sprzedaży. W przypadku oddania produktu 

w ramach usługi fulfilment opłata wynosi 12,81 USD 

(czyli ok. 26% wartości produktu), ale zawiera ona 

również koszty wysyłki do klienta. Sprzedawca nie ma 

obowiązku przekazywania swojego towaru

do magazynu Amazona, ale musi liczyć się wtedy 

z gorszym pozycjonowaniem swojej oferty.

20 Ułan, G., 2016, Agito.pl to teraz eMAG.pl – rebranding na miarę OLX.pl, .
21

22 Ecommerce Fundation, 2016, The Rise of The Global Market Places, 

.
23 European Ecommerce Raport, 2018, .
24

Klich, P., 2019, Przegląd marketplace’ów, .
25 ProportyNews.pl, 2019, Amazon inwestuje w szóste centrum w Polsce, 

.

https://antyweb.pl/agito-pl-to-teraz-emag-pl-rebranding-na-miare-olx-pl/

https://www.emag.pl/info/dostawa

https://www.ecommercewiki.org/reports/526/the-rise-of-the-global-marketplaces-online-version/download

https://www.ecommercewiki.org/reports/614/european-ecommerce-report-2018/

https://blog.arvato.pl/2019/03/19/przeglad-marketplaceow/

http://www.propertynews.pl/magazyny/amazon-inwestuje-w-szoste-centrum-w-polsce,71926.html

Carrefour

Firma Carrefour została założona w 1959 roku

we Francji. Jest znana przede wszystkim jako właściciel 

hipermarketów pod tą samą nazwą i sieci mniejszych 

sklepów pod marką Carrefour Express. Obecnie firma ma 

swoje placówki w 34 krajach. W Polsce prowadzi portal 

carrefour.pl, przez który sprzedaje artykuły spożywcze. 

Firma od kilku lat sukcesywnie inwestuje w rozwiązania 

cyfrowe. W 2017 roku uruchomiła dwa projekty. Pierwszy 

to SąSiatki, który bazuje na wykorzystaniu koncepcji 

collaborative economy. Jest to usługa, która polega na 

zaangażowaniu osób prywatnych do dostarczania 

zakupów zamówionych przez Internet do klientów 

Carrefoura. Drugim projektem było uruchomienie 

marketplace’u. Podobnie, jak przedstawiony wcześniej 

Empik, Carrefour na platformie sprzedaje zarówno swoje 

produkty, jak i produkty innych sprzedawców, którzy

są specjalnie wyselekcjonowani. Mają oni zapewnić 

klientom towary, które były wcześniej dla nich 

niedostępne w Carrefour. Dzięki temu firma zwiększa 

swój asortyment, przyciąga nowych klientów i napędza 

popyt na inne swoje produkty.

miesięcznie. Empik zrealizował 5 milionów zamówień 

w 2017 roku i ma obecnie 2 miliony produktów 
18dostępnych w ofercie.

Marketplace Empik nie ma charakteru otwartego. 

Nie każdy sprzedawca może handlować na stronie 

Empik.com. Firma zastrzega sobie, że współpracuje 

tylko z wybranymi kontrahentami. Pod koniec 2018 

roku współpracowała z ok. 400 sprzedawcami. Empik 

przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i jakości 

obsługi kupujących, m.in. za pomocą Programu Ochrony 

Kupujących, który gwarantuje zwrot pieniędzy

(do 10 tys. zł) w przypadku wystąpienia problemu 

z dostawą. Pilnuje również, żeby oferowane produkty 

były komplementarne, a zamówione towary były jak 
19najszybciej wysłane.  Współpraca z Empikiem wymaga 

integracji systemów sprzedawcy i marketplace’u.

Empik nie pobiera opłaty za integrację i promocję. 

Rozlicza się ze swoimi kontrahentami w systemie 

prowizyjnym.

18 .
19

Money.pl, 2018, Marketplace Empik.com sprzedaje coraz więcej i wprowadza Program Ochrony Konsumentów, 

.

https://www.empik.com/marketplace/dla-sprzedajacych

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/marketplace-empik-com-sprzedaje-coraz-wiecej,142,0,2421390.html
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Morele Net

eMAG

Amazon

Firma Morele.net została założona w 2000 roku. 

Na początku jej obszarem działalności były sieci 

komputerowe. Cztery lata później został założony sklep 

internetowy. W 2007 roku uruchomiła usługę click & 

collect w formie tzw. netpunktów, w których można 

odebrać zamówiony produkt przez internet. Obecnie 

takich punktów firma ma 26. Zlokalizowane są one 

w największych miastach w Polsce. Pełnią one również 

funkcje serwisu dla produktów kupionych w sklepach 

Grupy Morele, do której należy 9 sklepów 

internetowych: Morele.net, Motoria.pl, Amfora.pl, 

Sklep-presto.pl, Budujesz.pl, Digitalo.pl, Ubieramy.pl, 

Meblujesz.pl, Hulahop.pl. Wszystkie te sklepy pełnią 

rolę marketplace’ów. Łącznie mają one w ofercie 

ok. 1 mln produktów. Morele nie pobiera opłat za 

wystawienie przedmiotu i jego promocję, nalicza 

jednak prowizję od sprzedaży w wysokości zależnej 

od kategorii produktowej.

Początki firmy eMAG w Polsce sięgają 2002 roku, gdy 

został założony sklep internetowy Agito.pl. W 2012 

roku Grupa Naspers (ówczesny właściciel Allegro) 

przejęła Agito.pl. W tym samym czasie Naspers kupił 

eMAG, który prowadził sprzedaż w Rumunii, Bułgarii 

i na Węgrzech. W 2015 roku dokonano transferu 

udziałów Agito do eMAG, a 2016 roku przeprowadzono 

rebranding, zmieniając markę Agito.pl na eMAG.pl. 

Jednocześnie wprowadzono bezpłatną dostawę 
20i zwroty dla wszystkich produktów.  Obecnie 

bezpłatna dostawa jest dla zamówień z oferty eMAG 
21powyżej 99 zł.  W międzyczasie eMAG wprowadził 

marketplace, do którego mogą przyłączyć się wybrane 

firmy. Obecnie współpracuje z nim 20 tys. 

kontrahentów, którzy sprzedają produkty w 16 tys. 

kategorii na czterech europejskich rynkach: polskim, 

węgierskim, rumuńskim i bułgarskim. Łącznie firma 

oferuje około 1 mln produktów. eMAG Marketplace 

nie pobiera opłat za wystawienie przedmiotu do 

sprzedaży, nalicza jednak prowizję od każdego 

sprzedanego produktu. 

Amazon jest jednym z najbardziej znanych 

marketplace’ów na świecie. Centrala firmy znajduje 

się w Seattle w USA, które są dla niego największym 

rynkiem zbytu. Amazon ma w ofercie ok. 320 milionów 

22różnych produktów.  Firma ma oddziały i centra 

dystrybucyjne zlokalizowane w m.in. w Kanadzie, 

Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Chinach, Japonii, 

Włoszech, Hiszpanii, Brazylii i Polsce. Amazon poza 

rynkiem amerykańskim ma bardzo dobrą pozycję 

w Niemczech. W obu krajach duża część klientów 

rozpoczyna swoje zakupy od wyszukiwarki tej 

platformy. Poza tym firma jest obecna na czterech 

innych europejskich rynkach: Wielka Brytania, Niemcy, 

Francja, Hiszpania i Holandia. Co ciekawe, ok. 50% 
23sprzedaży jest generowana poza USA.  Łącznie na 

świecie Amazon ma ponad 300 milionów klientów 
24i 1 mln sprzedawców.

Na razie Amazon nie umożliwia sprzedaży przez polską 

domenę. Zamówienia składane przez Polaków (głównie 

z Amazon.de, która jest dostępna w języku polskim) 

traktowane są jako zagraniczne, mimo że firma ma 

już pięć magazynów w Polsce, Centrum Rozwoju 

Technologii w Gdańsku i biuro korporacyjne oraz 

Amazon Web Services. Obecnie planowana jest 

budowa szóstego centrum, które powstanie

w Pawlikowicach pod Łodzią. Magazyn o łącznej 

powierzchni ponad 44,8 tys. mkw. ma być gotowy
25do końca 2019 roku.  Budowa magazynu w centrum 

Polski może być kolejnym sygnałem do uruchomienia 

sprzedaży przez polską stronę internetową. Dzięki 

rozbudowanej infrastrukturze, wykwalifikowanej kadrze 

menedżerskiej i doświadczeniu będzie to stosunkowo 

proste. Eksperci już od dawna uważają, że Amazon 

czeka, aż ten rynek wystarczająco dojrzeje i wejście 

może odbyć się przez przejęcie dobrze już 

prosperującej firmy. Prawdopodobnie nie chce popełnić 

błędu firmy eBay sprzed kilku lat, która nie wytrzymała 

rywalizacji z Allegro.

Obecnie na platformie Amazon sprzedaje kilka tysięcy 

polskich firm. Niewątpliwą zaletą współpracy z Amazon 

jest możliwość dotarcia do milionów klientów na 

terenie Europy za pomocą Amazon.co.uk, Amazon.de, 

Amazon.fr, Amazon.it i Amazon.es. Firma oferuje 

wsparcie w zakresie tłumaczenia opisów produktów 

w różnych językach. Największą wadą są koszty. 

Przykładowo dla obuwia wartego 50 USD całkowita 

opłata (wystawienie i prowizja) wynosi 7,5 USD, a więc 

15% ceny sprzedaży. W przypadku oddania produktu 

w ramach usługi fulfilment opłata wynosi 12,81 USD 

(czyli ok. 26% wartości produktu), ale zawiera ona 

również koszty wysyłki do klienta. Sprzedawca nie ma 

obowiązku przekazywania swojego towaru

do magazynu Amazona, ale musi liczyć się wtedy 

z gorszym pozycjonowaniem swojej oferty.

20 Ułan, G., 2016, Agito.pl to teraz eMAG.pl – rebranding na miarę OLX.pl, .
21

22 Ecommerce Fundation, 2016, The Rise of The Global Market Places, 

.
23 European Ecommerce Raport, 2018, .
24

Klich, P., 2019, Przegląd marketplace’ów, .
25 ProportyNews.pl, 2019, Amazon inwestuje w szóste centrum w Polsce, 

.

https://antyweb.pl/agito-pl-to-teraz-emag-pl-rebranding-na-miare-olx-pl/

https://www.emag.pl/info/dostawa

https://www.ecommercewiki.org/reports/526/the-rise-of-the-global-marketplaces-online-version/download

https://www.ecommercewiki.org/reports/614/european-ecommerce-report-2018/

https://blog.arvato.pl/2019/03/19/przeglad-marketplaceow/
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Carrefour
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niedostępne w Carrefour. Dzięki temu firma zwiększa 

swój asortyment, przyciąga nowych klientów i napędza 
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miesięcznie. Empik zrealizował 5 milionów zamówień 
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18dostępnych w ofercie.
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18 .
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AliExpress

Ta stosunkowo młoda platforma (powstała w 2010 

roku) szybko zyskała popularność w Polsce. Jest ona 

częścią Alibaba Group – jednej z największych firm na 

świecie. AliExpress ma obecnie w Polsce ponad 4 mln 
26użytkowników.  Polskich klientów przyciągnęły 

głównie niskie ceny. W przypadku większości 

produktów dostawy są bezpłatne, ale trzeba na nie 

długo czekać – nawet 2-3 miesiące. Platforma robi 

jednak wszystko, żeby skrócić czas dostawy. Niedawno 

wprowadziła usługę „Polska dostawa bezpośrednia”, 

w ramach której AliExpress obiecuje, że 90% zamówień 

z wybraną bezpłatną wysyłką trafi do klienta w ciągu 
27 20 dni z możliwością śledzenia „od drzwi o drzwi”.

Dodatkowo klientów zachęca również polska wersja 

językowa platformy oraz płatności w złotówkach za 

pomocą Przelewy24. Nadal pewnym mankamentem jest 

tłumaczenie ofert na język polski – większość z nich 

jest wykonywana automatycznym translatorem,

co powoduje, że często jest trudno zrozumieć opis 

sprzedawanego przedmiotu.

eBay jest największą platformą aukcyjną na świecie. 

Jest dostępna w 37 krajach, w których łączy

ok. 167 milionów kupujących i sprzedających. 

Najbardziej popularny jest w: USA, Kanadzie, Włoszech, 

Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Australii. 

Platforma specjalizuje się w ofertach w zakresie ubrań, 

elektroniki, kosmetyków, zabawek, biżuterii, 
28wyposażenia domu, artykułów sportowych.

Do eBaya należy PayPal – system płatności 

elektronicznych dostępny w 190 krajach w 25 walutach 

oraz Gumtree.pl – darmowy serwis ogłoszeń, który 

cieszy się dużą popularnością w Polsce. Firma jednak, 

w przeciwieństwie do Amazona, jest bardzo mało 

aktywna w rozwoju usług logistycznych dla 

sprzedawców. Skupia się przede wszystkim

na obsłudze swoich klientów na platformie.

eBay obecny jest w Polsce od 2005 roku. Na początku 

nie trzeba było płacić za korzystanie z platformy,

co przyciągnęło wielu klientów. Po wprowadzeniu opłat 

eBay szybko stracił na popularności. Obecnie jego 

udział w polskim rynku jest mały, ale po wycofaniu się 

innych serwisów aukcyjnych (np. Świstak.pl, Aukcje.fm, 

Akcjusz.pl), jest na drugiej pozycji – zaraz po Allegro.

Amerykańska platforma o międzynarodowym zasięgu 

specjalizująca się w produktach wykonywanych 

w sposób tradycyjny, w szczególności w rękodzielnic-

twie, designie, wyposażeniu wnętrz. Sprzedają na niej 

towary m.in.: artyści, rzemieślnicy, producenci mebli 

i wyposażenia wnętrz, dostawcy surowców i tkanin. 

Główni użytkownicy to mieszkańcy: USA, Kanady, 

Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, 
29Szwecji i Holandii. Serwis ma 33 milionów kupujących.

Etsy w ubiegłym roku przejęła sprzedawców DaWandy 

– platformę z rękodziełem, która po problemach 

finansowych zamknęła swoją działalność. DaWanda 

była dostępna również w Polsce przez sześć lat.

Etsy pobiera 0,76 zł za każdy wystawiony przedmiot, 

5% prowizji od sfinalizowanej sprzedaży oraz 4% 

plus 0,3 euro prowizji za płatność od każdej transakcji.

eBay

Etsy

26
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Elektroniczne platformy sprzedażowe w Polsce

4. Rozwój elektronicznych platform 

sprzedażowych w Polsce

Marketplace’y stają się coraz częściej 

dla tradycyjnych sprzedawców, jak 

i sprzedawców internetowych podstawowym 

kanałem sprzedaży. Dla wielu oferentów 

produktów są one wygodnym rozwiązaniem, 

ponieważ przyciągają nowych klientów

i zapewniają ich obsługę.

Dzięki swojej marce marketplace’y uwiarygadniają 

produkty mniej znanych sprzedawców. Dodatkowo 

właściciele platform inwestują dużo pieniędzy 

w reklamę, działania promocyjne i public relations. 

Rola sprzedawcy sprowadza się do dostarczenia 

informacji o ofercie (co często odbywa się 

automatycznie z systemu sprzedawcy do marketplace’u) 

i przygotowaniu produktu do wysyłki (co w przypadku 

Amazona może być realizowane w ramach usługi 

fuflilment). Poza tym marketplace’y są bardzo dobrym 

sposobem na testowanie nowych produktów, gdyż 

można z nimi bardzo szybko trafić do dużej liczby 

klientów bez ponoszenia znacznych kosztów.

W przypadku międzynarodowych platform sprzedawcy 

mogą zdobyć zagranicznych klientów bez potrzeby 

znajomości języków, przepisów prawa, posiadania 

infrastruktury logistycznej itp.

Wiele wskazuje na to, ze w najbliższych latach 

marketplace’y będą jednym z kluczowych trendów 
30e-commerce.  Eksperci przewidują, że do 2020 roku 

ok. 40% handlu w Internecie odbywać się będzie przez 
31marketplace’y.  Sprzedawcy internetowi nie mają więc 

alternatywy. Poza rozwojem swojej własnej działalności 

w Internecie muszą myśleć o wejściu w ten kanał 

sprzedaży lub o umocnieniu swojej dotychczasowej 

pozycji w elektronicznych platformach sprzedażowych. 

W Polsce 40% udział udało się już dawno osiągnąć. 

Wynika to głównie z historii naszego e-commerce. 

Przez wiele lat Allegro było miejscem pierwszego 

wyboru dla kupujących. Dopiero pojawienie się 

konkurencji w postaci producentów, sieci handlowych, 

profesjonalnych sklepów internetowych i zagranicznych 

marketplace’ów spowodowało zmiany w strukturze 

sprzedaży.

Każdego roku powstaje w Polsce kilka nowych 

marketplace’ów. Jest to możliwe, ponieważ bariery 

wejścia nie wydają się duże. Nie potrzeba magazynów, 

towarów, pracowników obsługi logistycznej, tak jak 

w przypadku sklepów internetowych. Sam koszt 

przygotowania narzędzia informatycznego nie jest 

bardzo dużym ograniczeniem. Największym problemem 

jest utrzymanie serwisu i jego rozwój. Kluczem do 

sukcesu wydaje się być odpowiednia skala działalności, 

budowanie rozpoznawalności marki i ciągła promocja 

portalu.

30
https://10ecommercetrends.com.

31 MarkMonitor, 2016, Marketplaces: The Evolving Landscape, https://www.markmonitor.com/mmblog/marketplaces-evolving-landscape-part-1-2.
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w STO Express, piątym co do wielkości chińskim 

przewoźniku. Wcześniej nabyła również udziały 
36w YTO Express Group, Best Inc i ZTO Express.

O tym, że Amazon pretenduje do lidera w zakresie 

usług logistycznych wiadomo już od pewnego czasu. 

Świadczą o tym nie tylko własne magazyny, flota 

pojazdów, własna linia lotnicza, dostawy dronami oraz 

liczne patenty związane z logistyką i obsługą ostatniej 

mili, która jest najbardziej złożonym i kosztownym 

elementem całego procesu logistycznego e-commerce. 

Amazon ma w USA swoje własne automaty paczkowe 

i samochody kurierskie, co powoduje zmniejszenie liczby 

przesyłek przekazywanych do operatorów KEP. 

Niedawno firma uruchomiła usługi kurierskie również 

w Europie, tj. we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii 

i Austrii. Na skutek tej ekspansji DHL podjął decyzję 

o wycofaniu się z Austrii, a poczta austriacka ma duże 
37 obawy co do swojej przyszłości na tym rynku. Podobny 

ruch może wykonać Amazon, gdy uruchomi sprzedaż 

w Polsce. Branża KEP powinna być więc przygotowana 

do takiego scenariusza.

Analizując rozwój marketplace’ów na polskim rynku, 

należy też pamiętać o bardzo dynamicznym rozwoju 

i zwiększającej się popularności innych zagranicznych 

serwisów w naszym kraju. Wśród nich można wymienić 

GearBest.com, Wish.com, Banggood.com.

Na razie Google w Polsce zbiera informacje 

o produktach, agreguje je, wyświetla jako Product Listing 

Ads (reklamy produktów, które wyświetlają się na górze 

wyszukiwarki Google) i następnie przekierowuje do 

sprzedawcy internetowego. Na początku 2019 roku 

Google zapowiedziało, że planuje uruchomić swój 

własny marketplace, w którym poza umieszczaniem 

oferty będzie obsługiwał płatności, zapewniał integrację 

z innymi rozwiązaniami itp. Po stronie sprzedawcy 

zostanie obsługa klienta i logistyka. Google zamierza 

najpierw sprawdzić najpierw nowe rozwiązanie we 

Francji. Po udanych testach będzie można spodziewać 

się uruchomienia platformy również w Polsce.

Kluczem do sukcesu w e-commerce są dzisiaj 

technologie i logistyka. W najbliższych latach 

marketplace’y będą inwestowały w te dwie dziedziny. 

Eksperci przewidują, że marketplace’y będą dalej 

rozwijać się w obszarze sztucznej inteligencji (artificial 

intelligence), uczeniu maszynowemu (machine learning) 

i personalizacji w czasie rzeczywistym (real-time 
34personalization).  W obszarze logistyki działania będę 

podejmowane w kierunku szybszych i tańszych dostaw, 

oferowania usług w zakresie magazynowania, 

przygotowywania zamówień i obsługi zwrotów. Pewne 

działania w tym zakresie widać na przykładzie Allegro. 

W marcu 2019 roku Francois Nuyts, prezes Allegro, 

zapowiedział kilka nowych rozwiązań. Ma ona uczynić 

z marketplace’u swoisty ekosystem, na który będą 

składać się sprzedawcy i dostawcy usług 

komplementarnych. Jedną z propozycji zmian ma być 

narzędzie dla sprzedawcy służące do analizy własnego 

biznesu w porównaniu do konkurencji. Większa waga 

ma być przywiązywana do oceny sprzedawców pod 

kątem logistyki, tj. oceniana ma być szybkość wysyłki, 

dostawy, możliwości zwrotu. Allegro chce także 

wprowadzić jednolite standardy dla dostawców usług 

logistycznych w zakresie czasu dostawy. W wybranych 

miejscach ma być możliwa dostawa tego samego dnia. 

Przełomowym rozwiązaniem ma być odroczona 

płatność za zakupione towary. Dzięki niemu klient będzie 

miał 30 dni na zapłatę od otrzymania zamówienia. 

Kredytowani mają być nie tylko klienci, ale także 

sprzedawcy, np. za pomocą kredytu obrotowego 
35i odnawialnego.

O krok dalej w zakresie logistyki są największe platformy 

sprzedażowe na świecie – Alibaba i Amazon. Ten 

pierwszy ma już wiele magazynów, w którym wykonuje 

usługi fulfilment dla swoich sprzedawców, inwestuje 

w nowe technologie i wchodzi na nowe rynki. Aktualnie 

firma jest na ścieżce akwizycji, poszerzając swoje usługi 

logistyczne. Alibaba kupiła niedawno 14% udziałów 
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W początkowej fazie większość nowych marketplace’ów 

buduje swój potencjał, oferując bezpłatne korzystanie

z serwisu. Wymaga to dużych zabezpieczeń 

finansowych. Poza tym największe marketplace’y cały 

czas doskonalą swoje narzędzia i robią wszystko,

żeby przyciągnąć i utrzymać klientów. W polskim e-

commerce jest wiele przykładów bardzo obiecujących 

marketplace’ów, które nie wytrzymały presji konkurencji, 

np. Świstak.pl, DaWanda.pl.

Z uwagi na dużą konkurencję nowe marketplace’y muszą 

się wyróżniać na rynku. Jednym z wyróżników jest 

specjalizacja branżowa lub produktowa. Mimo że 

witryny marketplace’ów są „pojemne” i można na nich 

sprzedawać wszystkie kategorie produktów, to klienci 

w przypadku specjalistycznych produktów szukają ich 

w dedykowanych sklepach. Owszem na eBay, Amazon, 

Allegro można wybierać spośród milionów produktów, 

ale nie zastąpią one platform wertykalnych z dużą 

wiedzą sprzedawców, doradztwem i często lepszymi 

cenami. Z tego powodu niektórzy eksperci twierdzą, 

że po etapie rozwoju marketplace’ów z szerokim 

asortymentem, pojawi się platformy o większej 
32specjalizacji, związanych z konkretnymi branżami.  

W Polsce już powoli widać ten trend, bowiem ostatnio 

stosunkowo dużo nowych marketplace’ów powstaje 

w obszarze mody (odzież i obuwie). Jest to po 

elektronice jeden z największych segmentów rynku, 

który cały czas dynamicznie rośnie. W tej branży jest 

wielu producentów, którzy sami sprzedają swoje 

produkty. Markeplace’y są więc dla nich bardzo dobrym 

uzupełnienie kanałów sprzedaży, a klienci mają dostęp 

do szerokiej oferty w jednym miejscu. Badania pokazują, 

że klientowi coraz bardziej zależy na szerokiej ofercie 

sprzedawców internetowych i chciałby robić zakupy 

w jednym miejscu. Jest to zgodne z koncepcją one stop 

shopping, polegającą na załatwianiu wszystkich spraw 

w jednym miejscu. Poza tym artykuły modowe są 

wysokomarżowymi towarami. Inaczej sytuacja wygląda 

w branży elektronicznej, gdzie jest bardzo niska marża 

i dominują duże sieci handlowe znane z tradycyjnej 

sprzedaży, takie jak Euro.com.pl, Mediaexpert.pl, 

Mediamarkt.pl, Komputronik.pl. Nie ma więc w tej branży 

za bardzo miejsca na wyspecjalizowanego pośrednika 

w postaci marketplace, zajmującego się elektroniką.

Dynamiczny rozwój e-commerce spowodował, że nie 

tylko klienci indywidualni chcą kupować przez Internet. 

Coraz więcej firm, które obsługują tylko klientów 

biznesowych, zaczęło interesować się tym kanałem 

sprzedaży. Powstają więc marketplace’y dedykowane 

segmentowi B2B. Jednym z najnowszych przykładów 

w Polsce jest OEX24.com, który został uruchomiony 

w lutym 2019 roku. Jest to platforma B2B, która poza 

możliwością wystawiania ofert z produktami dla rynku 

krajowego i międzynarodowego, zajmuje się także 

obsługą klientów i procesami logistycznymi. Dzięki 

platformie OEX chce objąć cały łańcuch wartości 

(value chain) e-commerce – od zarządzania dostawcami, 

przez sprzedaż towarów, aż do obsługi zwrotów.

W najbliższym czasie można spodziewać się 

uruchamiania marketplace’ów przez sprzedawców, 

którzy są rozpoznawalni na rynku i mają duży potencjał 

w postaci sieci dostawców, zasobów ludzkich,

IT i klientów. Mogą oni rozszerzyć zakres swoich 

produktów o nowy asortyment, który będzie uzupełniał 

dotychczasową ofertę. Zwiększy to ruch na ich 

stronach internetowych i będzie źródłem dodatkowych 

przychodów. Dobrym tego przykładem jest IKEA, która 

rozważa uruchomienie markeplace’u. Za jego pomocą 

chce sprzedawać zarówno swoje produkty, jak i innych 

detalistów. Nie ma się on ograniczać tylko do mebli, 

ale ma także oferować również wiele towarów 

produktów związanych z domem, w szczególności 

z majsterkowaniem i sztuką. IKEA już od pewnego 

czasu testuje sprzedaż na Alibabie i Amazonie,

co najwidoczniej przyniosło spodziewane efekty. 

Utworzenie markeplace’u przez firmę IKEA będzie 

sporym wyzwaniem, bo wymagać będzie zaproszenia 

do współpracy innych producentów i dystrybutorów 

z branży meblarskiej. IKEA deklaruje, że nie prowadzi 

obecnie negocjacji z żadnym z konkurentów, ale ponoć 

są oni chętni do zaangażowania się w tworzenie 
33platformy sprzedaży dla całej branży.
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Należy pamiętać o konkurencji dla 
obecnych marketplace’ów ze strony firm 
technologicznych. Swój marketplace 
prowadzi Facebook, który jest bardzo 
popularny w Polsce. Działa on jednak 
jak tablica ogłoszeń, podobnej do OLX.pl 
i Gumtree.pl. Łączy sprzedających 
i kupujących, którzy mieszkają blisko 
siebie i mogą zacząć transakcję 
w Internecie, a skończyć ją podczas 
odbioru osobistego towaru. Korzystają 
z niego głównie klienci indywidualni. 
Większym zagrożeniem dla 
marketplace’ów może być Google 
Shopping.
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w STO Express, piątym co do wielkości chińskim 

przewoźniku. Wcześniej nabyła również udziały 
36w YTO Express Group, Best Inc i ZTO Express.

O tym, że Amazon pretenduje do lidera w zakresie 

usług logistycznych wiadomo już od pewnego czasu. 

Świadczą o tym nie tylko własne magazyny, flota 

pojazdów, własna linia lotnicza, dostawy dronami oraz 

liczne patenty związane z logistyką i obsługą ostatniej 

mili, która jest najbardziej złożonym i kosztownym 

elementem całego procesu logistycznego e-commerce. 

Amazon ma w USA swoje własne automaty paczkowe 

i samochody kurierskie, co powoduje zmniejszenie liczby 

przesyłek przekazywanych do operatorów KEP. 

Niedawno firma uruchomiła usługi kurierskie również 

w Europie, tj. we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii 

i Austrii. Na skutek tej ekspansji DHL podjął decyzję 

o wycofaniu się z Austrii, a poczta austriacka ma duże 
37 obawy co do swojej przyszłości na tym rynku. Podobny 

ruch może wykonać Amazon, gdy uruchomi sprzedaż 

w Polsce. Branża KEP powinna być więc przygotowana 

do takiego scenariusza.

Analizując rozwój marketplace’ów na polskim rynku, 

należy też pamiętać o bardzo dynamicznym rozwoju 

i zwiększającej się popularności innych zagranicznych 

serwisów w naszym kraju. Wśród nich można wymienić 

GearBest.com, Wish.com, Banggood.com.

Na razie Google w Polsce zbiera informacje 

o produktach, agreguje je, wyświetla jako Product Listing 

Ads (reklamy produktów, które wyświetlają się na górze 

wyszukiwarki Google) i następnie przekierowuje do 

sprzedawcy internetowego. Na początku 2019 roku 

Google zapowiedziało, że planuje uruchomić swój 

własny marketplace, w którym poza umieszczaniem 

oferty będzie obsługiwał płatności, zapewniał integrację 

z innymi rozwiązaniami itp. Po stronie sprzedawcy 

zostanie obsługa klienta i logistyka. Google zamierza 

najpierw sprawdzić najpierw nowe rozwiązanie we 

Francji. Po udanych testach będzie można spodziewać 

się uruchomienia platformy również w Polsce.

Kluczem do sukcesu w e-commerce są dzisiaj 

technologie i logistyka. W najbliższych latach 

marketplace’y będą inwestowały w te dwie dziedziny. 

Eksperci przewidują, że marketplace’y będą dalej 

rozwijać się w obszarze sztucznej inteligencji (artificial 

intelligence), uczeniu maszynowemu (machine learning) 

i personalizacji w czasie rzeczywistym (real-time 
34personalization).  W obszarze logistyki działania będę 

podejmowane w kierunku szybszych i tańszych dostaw, 

oferowania usług w zakresie magazynowania, 

przygotowywania zamówień i obsługi zwrotów. Pewne 

działania w tym zakresie widać na przykładzie Allegro. 

W marcu 2019 roku Francois Nuyts, prezes Allegro, 

zapowiedział kilka nowych rozwiązań. Ma ona uczynić 

z marketplace’u swoisty ekosystem, na który będą 

składać się sprzedawcy i dostawcy usług 

komplementarnych. Jedną z propozycji zmian ma być 

narzędzie dla sprzedawcy służące do analizy własnego 

biznesu w porównaniu do konkurencji. Większa waga 

ma być przywiązywana do oceny sprzedawców pod 

kątem logistyki, tj. oceniana ma być szybkość wysyłki, 

dostawy, możliwości zwrotu. Allegro chce także 

wprowadzić jednolite standardy dla dostawców usług 

logistycznych w zakresie czasu dostawy. W wybranych 

miejscach ma być możliwa dostawa tego samego dnia. 

Przełomowym rozwiązaniem ma być odroczona 

płatność za zakupione towary. Dzięki niemu klient będzie 

miał 30 dni na zapłatę od otrzymania zamówienia. 

Kredytowani mają być nie tylko klienci, ale także 

sprzedawcy, np. za pomocą kredytu obrotowego 
35i odnawialnego.

O krok dalej w zakresie logistyki są największe platformy 

sprzedażowe na świecie – Alibaba i Amazon. Ten 

pierwszy ma już wiele magazynów, w którym wykonuje 

usługi fulfilment dla swoich sprzedawców, inwestuje 

w nowe technologie i wchodzi na nowe rynki. Aktualnie 

firma jest na ścieżce akwizycji, poszerzając swoje usługi 

logistyczne. Alibaba kupiła niedawno 14% udziałów 
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W początkowej fazie większość nowych marketplace’ów 

buduje swój potencjał, oferując bezpłatne korzystanie

z serwisu. Wymaga to dużych zabezpieczeń 

finansowych. Poza tym największe marketplace’y cały 

czas doskonalą swoje narzędzia i robią wszystko,

żeby przyciągnąć i utrzymać klientów. W polskim e-

commerce jest wiele przykładów bardzo obiecujących 

marketplace’ów, które nie wytrzymały presji konkurencji, 

np. Świstak.pl, DaWanda.pl.

Z uwagi na dużą konkurencję nowe marketplace’y muszą 

się wyróżniać na rynku. Jednym z wyróżników jest 

specjalizacja branżowa lub produktowa. Mimo że 

witryny marketplace’ów są „pojemne” i można na nich 

sprzedawać wszystkie kategorie produktów, to klienci 

w przypadku specjalistycznych produktów szukają ich 

w dedykowanych sklepach. Owszem na eBay, Amazon, 

Allegro można wybierać spośród milionów produktów, 

ale nie zastąpią one platform wertykalnych z dużą 

wiedzą sprzedawców, doradztwem i często lepszymi 

cenami. Z tego powodu niektórzy eksperci twierdzą, 

że po etapie rozwoju marketplace’ów z szerokim 

asortymentem, pojawi się platformy o większej 
32specjalizacji, związanych z konkretnymi branżami.  

W Polsce już powoli widać ten trend, bowiem ostatnio 

stosunkowo dużo nowych marketplace’ów powstaje 

w obszarze mody (odzież i obuwie). Jest to po 

elektronice jeden z największych segmentów rynku, 

który cały czas dynamicznie rośnie. W tej branży jest 

wielu producentów, którzy sami sprzedają swoje 

produkty. Markeplace’y są więc dla nich bardzo dobrym 

uzupełnienie kanałów sprzedaży, a klienci mają dostęp 

do szerokiej oferty w jednym miejscu. Badania pokazują, 

że klientowi coraz bardziej zależy na szerokiej ofercie 

sprzedawców internetowych i chciałby robić zakupy 

w jednym miejscu. Jest to zgodne z koncepcją one stop 

shopping, polegającą na załatwianiu wszystkich spraw 

w jednym miejscu. Poza tym artykuły modowe są 

wysokomarżowymi towarami. Inaczej sytuacja wygląda 

w branży elektronicznej, gdzie jest bardzo niska marża 

i dominują duże sieci handlowe znane z tradycyjnej 

sprzedaży, takie jak Euro.com.pl, Mediaexpert.pl, 

Mediamarkt.pl, Komputronik.pl. Nie ma więc w tej branży 

za bardzo miejsca na wyspecjalizowanego pośrednika 

w postaci marketplace, zajmującego się elektroniką.

Dynamiczny rozwój e-commerce spowodował, że nie 

tylko klienci indywidualni chcą kupować przez Internet. 

Coraz więcej firm, które obsługują tylko klientów 

biznesowych, zaczęło interesować się tym kanałem 

sprzedaży. Powstają więc marketplace’y dedykowane 

segmentowi B2B. Jednym z najnowszych przykładów 

w Polsce jest OEX24.com, który został uruchomiony 

w lutym 2019 roku. Jest to platforma B2B, która poza 

możliwością wystawiania ofert z produktami dla rynku 

krajowego i międzynarodowego, zajmuje się także 

obsługą klientów i procesami logistycznymi. Dzięki 

platformie OEX chce objąć cały łańcuch wartości 

(value chain) e-commerce – od zarządzania dostawcami, 

przez sprzedaż towarów, aż do obsługi zwrotów.

W najbliższym czasie można spodziewać się 

uruchamiania marketplace’ów przez sprzedawców, 

którzy są rozpoznawalni na rynku i mają duży potencjał 

w postaci sieci dostawców, zasobów ludzkich,

IT i klientów. Mogą oni rozszerzyć zakres swoich 

produktów o nowy asortyment, który będzie uzupełniał 

dotychczasową ofertę. Zwiększy to ruch na ich 

stronach internetowych i będzie źródłem dodatkowych 

przychodów. Dobrym tego przykładem jest IKEA, która 

rozważa uruchomienie markeplace’u. Za jego pomocą 

chce sprzedawać zarówno swoje produkty, jak i innych 

detalistów. Nie ma się on ograniczać tylko do mebli, 

ale ma także oferować również wiele towarów 

produktów związanych z domem, w szczególności 

z majsterkowaniem i sztuką. IKEA już od pewnego 

czasu testuje sprzedaż na Alibabie i Amazonie,

co najwidoczniej przyniosło spodziewane efekty. 

Utworzenie markeplace’u przez firmę IKEA będzie 

sporym wyzwaniem, bo wymagać będzie zaproszenia 

do współpracy innych producentów i dystrybutorów 

z branży meblarskiej. IKEA deklaruje, że nie prowadzi 

obecnie negocjacji z żadnym z konkurentów, ale ponoć 

są oni chętni do zaangażowania się w tworzenie 
33platformy sprzedaży dla całej branży.
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Należy pamiętać o konkurencji dla 
obecnych marketplace’ów ze strony firm 
technologicznych. Swój marketplace 
prowadzi Facebook, który jest bardzo 
popularny w Polsce. Działa on jednak 
jak tablica ogłoszeń, podobnej do OLX.pl 
i Gumtree.pl. Łączy sprzedających 
i kupujących, którzy mieszkają blisko 
siebie i mogą zacząć transakcję 
w Internecie, a skończyć ją podczas 
odbioru osobistego towaru. Korzystają 
z niego głównie klienci indywidualni. 
Większym zagrożeniem dla 
marketplace’ów może być Google 
Shopping.
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Najlepsi klienci uczą się bardzo szybko, dlatego warto 

się na nich wzorować. Zachęcam do uzupełnienia 

kodów EAN, ponieważ dzięki nim promujemy oferty

w Ceneo oraz w Zakupy Google, a w przyszłości 
40również w wewnętrznych akcjach promocyjnych”.

GTIN jest jednym z atrybutów wyszukiwania w Google. 

Algorytmy wyszukiwarki biorą go pod uwagę od 

2012 roku. Z badań Google wynika, że zastosowanie 

identyfikatora GTIN przy opisie oferty umożliwia lepsze 

łączenie danych produktowych z frazami wpisanymi 

przez użytkowników do wyszukiwarki, a strony 

internetowe sprzedawców mają nawet o 40% więcej
41odsłon , a to z kolei przekłada się na wzrost konwersji 

42o nawet 20%.  Z tego powodu amerykański koncern 

w lutym 2017 roku wprowadził obowiązek stosowania 

GTIN w Google Adwords i Google Shopping.

To spowodowało również, że coraz więcej sklepów 

internetowych wprowadza numery GTIN w kartach 

produktów.

W przypadku marketplace’ów stosowanie GTIN jest 

często opcjonalne. Spośród wskazanych wcześniej 

69 marketplace’ów (patrz sekcja 2) 32 (46%) 

wykorzystuje standard GTIN. Wymagają go jako 

obligatoryjne głównie największe marketplace’y, takie 

jak: Amazon, eBay czy AliExpress. Pozostałe platformy, 

które stosują GTIN, traktują go na razie jako dodatkowy 

atrybut produktu i sprzedawcy nie mają obowiązku jego 

podawania. W największym zakresie wykorzystywane są 

przez marketplace’y B2B. Prawdopodobnie wynika

to z potrzeby klientów biznesowych w zakresie 

jednoznacznego identyfikowania towaru.

Nie są natomiast stosowane przez marketplace’y

z nowymi i używanymi rzeczami oraz przez te, które 

zajmują się sprzedażą autorskich kolekcji lub rękodzieła 

(np. Pakamera, Etsy).

Warto również zaznaczyć, że GTIN przynosi korzyści 

nie tylko sprzedawcom i marketplace’om, ale również 
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5. Możliwości wykorzystania standardów GS1 

w elektronicznych platformach sprzedażowych

W USA i Niemczech duża część osób, 

która szuka produktów zaczyna od strony 

internetowej Amazona. W Polsce nadal 

zdecydowana większość użytkowników 

Internetu (98,6%) korzysta z wyszukiwarki 
38Google.  Ważne jest więc odpowiednie 

pozycjonowanie ofert w wynikach 

wyszukiwania, gdyż w przeciwnym razie 

potencjalny klient może nie trafić na stronę 

sprzedawcy.

Sposobów na zwiększania możliwości sprzedaży jest 

wiele. Jednym z nich jest tzw. marketing treści (content 

marketing). Polega on na pozyskiwaniu klientów dzięki 

oferowaniu im interesujących treści, np. porad, 

ciekawostek, porównań produktów oraz filmów. 

Content marketing opiera się na założeniu, że należy 

wychodzić naprzeciw klientom, którzy jeszcze nie 

podjęli decyzji o zakupie produktu, ale już się nad nim 

zastanawiają, np. szukają odzieży lepszej jakości, 

ale chcieliby poczytać porady ekspertów, więcej się 

dowiedzieć. Ma to szczególne znaczenie w sklepach 

specjalistycznych. Jest to bardzo czasochłonne 

i kosztowne zajęcie, bo wymaga dużo nakłady pracy. 

Innym, bardzo popularnym sposobem na zwiększenie 

odwiedzin na stronie internetowej jest SEO (search 

engine optimization) – optymalizacja dla wyszukiwarek 

internetowych. To również czasochłonny proces. 

Polega na budowaniu kodu platform internetowych 

w taki sposób, aby zwiększyć ich widoczność 

w wyszukiwarkach. Te działania jednak warto 

podejmować, ponieważ informacje o ofercie mają 

olbrzymi wpływ na zainteresowanie potencjalnych 

klientów. Dostrzegają to właściciele marketplace’ów, 

którzy zachęcają sprzedawców do przykładania 

większej wagi do opisów produktów. Im więcej 

informacji poda on o produkcie, to tym łatwiej jest 
39platformie wpierać sprzedaż.  Ważny jest nie tylko sam 

opis oferowanych towarów, ale także wskazanie ich 

atrybutów, takich jak: kolor, rozmiar, przeznaczenie itp. 

Dzięki temu marketplace’y mogą tworzyć bardziej 

wydajne systemy wyszukiwania produktów oraz ich 

promocję w wyszukiwarkach internetowych.

W marketplace’ach znajdują się oferty tych samych 

produktów przedstawionych przez wiele sprzedawców. 

Często te produkty są bardzo do siebie podobne. 

Zdarzają się też towary podrobione. Część platform 

stosuje swoje własne oznaczenia dla produktów. Nie 

jest to jednak skuteczna metoda, gdyż ani dla klientów 

ani dostawcy produktów te oznaczenia nie są 

zrozumiałe. Potrzebny jest więc jednoznaczny 

identyfikator, który będzie czytelny dla wszystkich 

uczestników ekosystemu handlu elektronicznego i 

będzie przez nich akceptowalny. Najlepszym 

przykładem takiego identyfikatora jest GTIN (Global 

Trade Item Number) – unikalny na całym świecie numer 

jednostki handlowej produktu lub usługi. Reprezentacją 

GTIN jest kod kresowy EAN, który służy w handlu do 

automatycznego odczytania (przez skanowanie) w 

punkcie sprzedaży detalicznej.

W platformach marketplace można jednak częściej 

spotkać się z hasłem EAN, odnosząc się jednak do 

numeru towaru, a nie do kodu kreskowego. GTIN jest 

standardem GS1, który gwarantuje niepowtarzalną 

identyfikację produktu na całym świecie bez względu 

na to, gdzie i przez kogo jest produkowany oraz dla 

kogo jest przeznaczony. GTIN znajduje się na 

większości towarów przeznaczonych do sprzedaży 

detalicznej, a więc na dużej części produktów 

sprzedawanych przez Internet. Kod ten jest doskonałym 

identyfikatorem dla towarów, które są oferowane przez 

różnych sprzedawców na marketplace’ach. Dzięki 

niemu można nie tylko przypisać określony towar do 

katalogu produktów, ale także ułatwić wyszukiwarce 

jego odnalezienie. Jest to szczególnie ważne 

w przypadku porównywarek cen, które muszą 

„wiedzieć”, jakie produkty porównują do siebie. 

38
Bagrij, J., 2019, Wyszukiwarka Google nadal bezkonkurencyjna, .

39 Magazyn Allegro, 2018, Ważne dla sprzedawców: jak działają kody EAN na Allegro, 

.
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Bardzo trafnie to ujął Marcin Kowalczyk, 
Business Product Manager w Allegro: 
„Blisko rok temu jeden ze sprzedawców 
zapytał mnie, dlaczego jego oferta nie 
wyświetla się w Ceneo na pierwszym 
miejscu pomimo najlepszej ceny. 
Odpowiedziałem wówczas pytaniem:
„A czy dodał pan w niej kod EAN?”.Był
to jeden z największych sprzedających
w kategorii Obuwie. Drugi raz tego 
pytania już nie zadał, tylko sumiennie 
uzupełnił EAN-y we wszystkich ofertach.
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Najlepsi klienci uczą się bardzo szybko, dlatego warto 

się na nich wzorować. Zachęcam do uzupełnienia 

kodów EAN, ponieważ dzięki nim promujemy oferty

w Ceneo oraz w Zakupy Google, a w przyszłości 
40również w wewnętrznych akcjach promocyjnych”.

GTIN jest jednym z atrybutów wyszukiwania w Google. 

Algorytmy wyszukiwarki biorą go pod uwagę od 

2012 roku. Z badań Google wynika, że zastosowanie 

identyfikatora GTIN przy opisie oferty umożliwia lepsze 

łączenie danych produktowych z frazami wpisanymi 

przez użytkowników do wyszukiwarki, a strony 

internetowe sprzedawców mają nawet o 40% więcej
41odsłon , a to z kolei przekłada się na wzrost konwersji 

42o nawet 20%.  Z tego powodu amerykański koncern 

w lutym 2017 roku wprowadził obowiązek stosowania 

GTIN w Google Adwords i Google Shopping.

To spowodowało również, że coraz więcej sklepów 

internetowych wprowadza numery GTIN w kartach 

produktów.

W przypadku marketplace’ów stosowanie GTIN jest 

często opcjonalne. Spośród wskazanych wcześniej 

69 marketplace’ów (patrz sekcja 2) 32 (46%) 

wykorzystuje standard GTIN. Wymagają go jako 

obligatoryjne głównie największe marketplace’y, takie 

jak: Amazon, eBay czy AliExpress. Pozostałe platformy, 

które stosują GTIN, traktują go na razie jako dodatkowy 

atrybut produktu i sprzedawcy nie mają obowiązku jego 

podawania. W największym zakresie wykorzystywane są 

przez marketplace’y B2B. Prawdopodobnie wynika

to z potrzeby klientów biznesowych w zakresie 

jednoznacznego identyfikowania towaru.

Nie są natomiast stosowane przez marketplace’y

z nowymi i używanymi rzeczami oraz przez te, które 

zajmują się sprzedażą autorskich kolekcji lub rękodzieła 

(np. Pakamera, Etsy).

Warto również zaznaczyć, że GTIN przynosi korzyści 

nie tylko sprzedawcom i marketplace’om, ale również 

ich klientom. Chodzi przede wszystkim o możliwość 

szybkiego znalezienia towaru i informacji o nim, ale 

także upewnieniu się, że chodzi dokładnie o ten produkt, 

którego szukali i że nie jest on podrobiony.

Kolejnym standardem ułatwiającym funkcjonowanie 

marketplace’ów jest GS1 SmartSearch. Jest to standard 

zgodny ze schema.org, który był stworzony przez 

Google, Microsoft, Yahoo i Yandex w celu 

uporządkowania treści o produktach znajdujących się 

w internecie. GS1 SmartSearch bazuje na numerze GTIN 

i zawiera ponad 300 atrybutów opisujących produkty 
43z różnych kategorii.  Za pomocą tzw. danych 

strukturalnych można połączyć identyfikator produktu 

z atrybutami produktów. Najprościej mówiąc, polega to 

na dodaniu do kodu strony internetowej struktury, która 

opisuje informacje o produkcie, np. nazwę produktu, 

wagę, rozmiar, kolor, GTIN. Klient szukając produktu, 

podaje jego atrybuty, dzięki którym wyszukiwarka 

łatwiej go znajduje i wyświetla klientowi. Użytkownicy 

internetowi mogą szybciej i wygodniej porównywać 

produkty oraz kupić te, które odpowiadają ich 

indywidualnym potrzebom. Sprzedawcy internetowi 

mają większą szansę na sprzedaż, ponieważ ich 

produkty są wyżej pozycjonowane w wyszukiwarkach. 

Ważne jest jednak, żeby wszyscy użytkownicy 

ekosytemu e-commerce stosowali metodykę 

proponowaną przez GS1 SmartSearch. Dużą rolę 

odrywają tu również dalsze ogniwa e-handlu – 

producenci, którzy powinni przygotować wyczerpujący 

opis produktów i ich atrybutów, które eksponują ich 
44indywidualne cechy.
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5. Możliwości wykorzystania standardów GS1 

w elektronicznych platformach sprzedażowych

W USA i Niemczech duża część osób, 

która szuka produktów zaczyna od strony 

internetowej Amazona. W Polsce nadal 

zdecydowana większość użytkowników 

Internetu (98,6%) korzysta z wyszukiwarki 
38Google.  Ważne jest więc odpowiednie 

pozycjonowanie ofert w wynikach 

wyszukiwania, gdyż w przeciwnym razie 

potencjalny klient może nie trafić na stronę 

sprzedawcy.

Sposobów na zwiększania możliwości sprzedaży jest 

wiele. Jednym z nich jest tzw. marketing treści (content 

marketing). Polega on na pozyskiwaniu klientów dzięki 

oferowaniu im interesujących treści, np. porad, 

ciekawostek, porównań produktów oraz filmów. 

Content marketing opiera się na założeniu, że należy 

wychodzić naprzeciw klientom, którzy jeszcze nie 

podjęli decyzji o zakupie produktu, ale już się nad nim 

zastanawiają, np. szukają odzieży lepszej jakości, 

ale chcieliby poczytać porady ekspertów, więcej się 

dowiedzieć. Ma to szczególne znaczenie w sklepach 

specjalistycznych. Jest to bardzo czasochłonne 

i kosztowne zajęcie, bo wymaga dużo nakłady pracy. 

Innym, bardzo popularnym sposobem na zwiększenie 

odwiedzin na stronie internetowej jest SEO (search 

engine optimization) – optymalizacja dla wyszukiwarek 

internetowych. To również czasochłonny proces. 

Polega na budowaniu kodu platform internetowych 

w taki sposób, aby zwiększyć ich widoczność 

w wyszukiwarkach. Te działania jednak warto 

podejmować, ponieważ informacje o ofercie mają 

olbrzymi wpływ na zainteresowanie potencjalnych 

klientów. Dostrzegają to właściciele marketplace’ów, 

którzy zachęcają sprzedawców do przykładania 

większej wagi do opisów produktów. Im więcej 

informacji poda on o produkcie, to tym łatwiej jest 
39platformie wpierać sprzedaż.  Ważny jest nie tylko sam 

opis oferowanych towarów, ale także wskazanie ich 

atrybutów, takich jak: kolor, rozmiar, przeznaczenie itp. 

Dzięki temu marketplace’y mogą tworzyć bardziej 

wydajne systemy wyszukiwania produktów oraz ich 

promocję w wyszukiwarkach internetowych.

W marketplace’ach znajdują się oferty tych samych 

produktów przedstawionych przez wiele sprzedawców. 

Często te produkty są bardzo do siebie podobne. 

Zdarzają się też towary podrobione. Część platform 

stosuje swoje własne oznaczenia dla produktów. Nie 

jest to jednak skuteczna metoda, gdyż ani dla klientów 

ani dostawcy produktów te oznaczenia nie są 

zrozumiałe. Potrzebny jest więc jednoznaczny 

identyfikator, który będzie czytelny dla wszystkich 

uczestników ekosystemu handlu elektronicznego i 

będzie przez nich akceptowalny. Najlepszym 

przykładem takiego identyfikatora jest GTIN (Global 

Trade Item Number) – unikalny na całym świecie numer 

jednostki handlowej produktu lub usługi. Reprezentacją 

GTIN jest kod kresowy EAN, który służy w handlu do 

automatycznego odczytania (przez skanowanie) w 

punkcie sprzedaży detalicznej.

W platformach marketplace można jednak częściej 

spotkać się z hasłem EAN, odnosząc się jednak do 

numeru towaru, a nie do kodu kreskowego. GTIN jest 

standardem GS1, który gwarantuje niepowtarzalną 

identyfikację produktu na całym świecie bez względu 

na to, gdzie i przez kogo jest produkowany oraz dla 

kogo jest przeznaczony. GTIN znajduje się na 

większości towarów przeznaczonych do sprzedaży 

detalicznej, a więc na dużej części produktów 

sprzedawanych przez Internet. Kod ten jest doskonałym 

identyfikatorem dla towarów, które są oferowane przez 

różnych sprzedawców na marketplace’ach. Dzięki 

niemu można nie tylko przypisać określony towar do 

katalogu produktów, ale także ułatwić wyszukiwarce 

jego odnalezienie. Jest to szczególnie ważne 

w przypadku porównywarek cen, które muszą 

„wiedzieć”, jakie produkty porównują do siebie. 
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Bardzo trafnie to ujął Marcin Kowalczyk, 
Business Product Manager w Allegro: 
„Blisko rok temu jeden ze sprzedawców 
zapytał mnie, dlaczego jego oferta nie 
wyświetla się w Ceneo na pierwszym 
miejscu pomimo najlepszej ceny. 
Odpowiedziałem wówczas pytaniem:
„A czy dodał pan w niej kod EAN?”.Był
to jeden z największych sprzedających
w kategorii Obuwie. Drugi raz tego 
pytania już nie zadał, tylko sumiennie 
uzupełnił EAN-y we wszystkich ofertach.
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