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Jeżeli czytasz ten poradnik oznacza to, że planujesz otworzyć swój własny sklep internetowy. Być może już 
to zrobiłeś, ale nie ma efektów na które liczyłeś. Niemniej, jesteś na samym początku swojej przygody z tą 
branżą. Witamy na pokładzie!

E-commerce to dzisiaj jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na świecie. Zgodnie z opi-
niami ekspertów, jej wzrost będzie trwał jeszcze przez długie lata. Dlatego, to właśnie teraz jest świetny 
moment, aby znaleźć w niej miejsce dla swojego przedsięwzięcia. 

Zapewne jest w Tobie dużo obaw przed wejściem w ten biznes – konkurencja już teraz przecież jest ogrom-
na. A będzie tylko większa. Chcemy Cię uspokoić – miejsce znajdzie się dla wszystkich. Tych dużych i małych. 
Tych z milionowym budżetem ale i tych, którzy większość prac wykonują własnym nakładem sił. Nie bój się. 

ZACZNIJ DZIAŁAĆ
W branży e-commerce funkcjonujemy od lat. Przez ten czas mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy jak 
powstają świetne sklepy internetowe, które się fantastycznie rozwinęły i nadal to robią. Niestety widzieliśmy 
też sporo błędów i porażek. Te liczne obserwacje dały nam ogromną wiedzę, którą chcemy się dzisiaj z Tobą 
podzielić.

W tym krótkim poradniku łagodnie przeprowadzimy Cię przez najważniejsze aspekty związane z przygo-
dą w e-commerce. Przede wszystkim zwrócimy Ci uwagę na pułapki jakie na Ciebie czekają na drodze do 
sukcesu w sieci i jak je skutecznie możesz omijać. Zanim jednak przejdziemy do konkretów musisz zrozu-
mieć, że działalność w e-commerce nie polega wyłącznie na wyborze listy produktów oraz rozpoczęciu 
ich sprzedaży. Twój pomysł może być fantastyczny. My też znamy to uczucie: wszystko łączy się w logiczną 
całość, masz budżet, masz motywacje. Budzisz się i zasypiasz wyobrażając swój sukces. Świetnie! Wiele było 
jednak takich ludzi przed Tobą, po czym okazało się, że do swojego wyśnionego sukcesu nigdy się nawet nie 
zbliżyli. Dlaczego? Bo nawet najlepszy produkt się nie sprzeda, jeżeli w swoim podejściu nie skupisz się na 
zapewnieniu dużego ruchu na swojej witrynie. Niech ta myśl towarzyszy Ci na każdej stronie tego porad-
nika!

I na końcu: pamiętaj, że wszystko jest w Twoich rękach ale bez Twojego wysiłku wszystko może okazać się 
jedną wielką klapą. Jeżeli myślisz, że nasz poradnik to gotowa formuła na sukces to możesz zakończyć jego 
czytanie w tym miejscu. To Ty jesteś czynnikiem decydującym. Chcemy Ci jednak w tym wszystkim pomóc 
– zapraszamy do lektury!

PS. Choć poradnik może nie ma wielu stron to będzie on wymagał od Ciebie momentami dużego skupie-
nia. Proponujemy zatem zaparzyć sobie ulubionej herbaty i zabrać ze sobą kilka kostek czekolady. Tak by 
potem Cię już nic nie rozpraszało. Przydatne będzie jeżeli koło Ciebie będzie leżeć Twój biznesplan bądź 
chociaż zarys planu. Będziesz na bieżąco wprowadzać swoje przemyślenia i korekty.

 
O to co musisz zrobić aby Twój wymarzony sukces w e-commerce stał się możliwym do zrealizowania:

1. ustalić w jaki sposób chcesz prowadzić sprzedaż

2. znaleźć swoją niszę

3. dokonać selekcji odbiorcy i produktu

4. założyć działalność i stworzyć markę

5. stworzyć sklep 

6. przyciągnąć klientów

7. zadbać o marketing produktu

Drogi czytelniku...

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Niestety na początek trochę teorii. Pewnie sobie teraz myślisz: „O nie…znowu jakieś nudy. Ja chcę działać 
a oni mi tutaj wciskają jakieś teorie!”

Spokojnie!

Musisz przez ten dział przebrnąć na pełnym skupieniu. Dlaczego jest on tak ważny? A no dlatego, że czyn-
nikiem decydującym o późniejszym doborze narzędzi i metod rozwijania Twojego sklepu internetowego 
jest wybrany przez Ciebie model sprzedaży. Krótko mówiąc – w jaki sposób chcesz zarabiać na sprzedaży? 

Poniżej wymieniliśmy i opisaliśmy wszystkie typy modeli biznesowych w e-commerce, które według nas 
dobrze będą funkcjonować w 2019 r. i będą nadal się rozwijać w przyszłości. Powinieneś zapoznać się z cha-
rakterystyką każdego z nich. Niestety nawet dogłębna analiza nie gwarantuje, że Twój wybór będzie oczywi-
sty. Musisz bowiem wiedzieć, że temat ten nie jest łatwy nawet dla bardziej doświadczonych ludzi z branży 
e-commerce. Potrzebna jest do tego pewna intuicja marketingowa, znajomość rynku, solidny biznesplan 
oraz staranne badania produktu.

Niemniej, podstawowa wiedza w tym zakresie jest Ci niezbędna. Spokojnie przeanalizuj przedstawione 
przez nas modele biznesowe a w podsumowaniu tego działu wskażemy Ci praktyczne rady odnośnie wy-
boru jednego z nich.

Główne typy modeli biznesowych e-commerce: 

•	 E-commerce B2B

•	 E-commerce B2C

•	 C2C e-commerce

•	 C2B e-commerce

E-commerce B2B (business to business/firma do firmy)
W tym modelu produkty dostarcza są z jednej firmy do drugiej. Najczęściej są to dostawcy usług ale także 
firmy zajmujące się sprzedażą innych produktów zazwyczaj w ilościach hurtowych. Dostęp do platformy 
najczęściej jest ograniczony dla zwykłych użytkowników. 

 

KROK 1
Ustal w jaki sposób chcesz prowadzić sprzedaż 

https://ec-at.com/jak-zaczac
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E-commerce B2C (business to customer/firma do klienta)
Jest to model, z którym najczęściej jest utożsamiany e-commerce. Dochodzi tutaj do klasycznej sprzedaży 
detalicznej z tym, że sama sprzedaż ma miejsce online. Produkt zazwyczaj jest dostarczany do klienta na 
wskazany przez niego adres. Istnieją jednak sklepy internetowe, w których można zakupiony produkt ode-
brać osobiście. 

C2C e-commerce (customer to customer/klient do klienta)
W tym modelu platformy internetowe pozwalają użytkownikom prywatnym kupować i sprzedawać pro-
dukty między sobą. Inicjatorem sprzedaży jest jednej z użytkowników.  W skład tej kategorii wchodzą np. 
aukcje internetowe.

C2B e-commerce (client to business/kliendt do firmy)
Jak już wspomniano wcześniej rynek e-commerce utożsamiany jest najczęściej z relacją firma->klient. Oka-
zuje się, że handel online może działać także w drugą stronę. Do tego typu modeli zaliczyć można zara-
bianie na blogach i promowaniu produktów różnych producentów. Klient w tym przypadku jest często 
jednoosobową działalnością. 

Oprócz ogólnego podziału modeli biznesowych w e-commerce można dokonać tak-
że rozróżnienia na sposób dystrybuowania towarem. Zgodnie z tym podziałem wy-
różnić można: 
 
 

•	 Hurtownia i magazynowanie

•	 DropShipping

•	 Produkcja na zlecenie

Hurtownia i magazynowanie
W tym modelu musisz nastawić się na stosunkowo duże 
inwestycje. To na Twojej głowie będzie całe magazynowanie 
produktów oraz zarządzanie ich stanami. Musisz też się dokonać 
wyboru: czy zamierzasz działać na skalę hurtową czy detaliczną?

Prowadząc sprzedaż hurtową, ilości produktów są duże albo bardzo duże. W tym modelu zarabiasz na sto-
sunkowo niewielkiej marży na produkcie jednak znaczenie ma tutaj efekt skali. Ciekawym rozwiązaniem 
jest wprowadzenie rozróżnienia cen w przypadku dużych i małych zamówień. Dzięki temu możesz uzyskać 
wyższą marżę niż w modelu stricte hurtowym. Chcąc obniżyć koszty początkowe inwestycji, zamiast bu-
dować własny magazyn, możesz go wynająć. Opcja ta jest godna rozpatrzenia, szczególnie w początkowe 
fazie projektu. Ostatecznie lepszym wyjściem jest zainwestowanie we własny magazyn. Wszystko zależy od 
Twojego budżetu.

https://ec-at.com/jak-zaczac
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W przypadku sprzedaży detalicznej, działasz w identyczny sposób, tylko że na mniejszą skalę. Sprzedajesz 
mniejszą liczbę produktów jednak z większą marżą. Dostawcą twoich produktów są producenci lub hurtow-
nie. Teoretycznie ten model wydaje się być pierwszym wyborem większości osób wchodzących w e-com-
merce. Jednak pod uwagę musisz brać czekające na Ciebie trudności związane z obsługą magazynu oraz 
organizacją wysyłki. Początkowo może Ci się wydawać, że nie jest to duży problem. Dodatkowe pudła? 
Przecież gdzieś się zmieszczą na strychu albo w piwnicy. Pakowanie paczek? Sama przyjemność – będę 
robić to z uśmiechem na twarzy. Tak, tak. Na tym etapie możesz nie dostrzegać skali tych problemów ale 
potem mogą Cię one przytłoczyć. 

Z pomocą przychodzi usługa fullfilment. Co to takiego? Jest to wynajem magazynu. Ale nie tylko po-
wierzchni magazynowej. Chodzi o wynajem magazynu z całym zapleczem i infrastrukturą, w tym pracow-
nikami. Mówić krótko, zlecasz wyspecjalizowanej firmie obsługę Twoich wysyłek, jednak nie martwisz się 
samą pracą magazynu. Oczywiście po Twojej stronie pozostaje kwestia utrzymywania właściwych stanów 
magazynowych.

Fullfilment stanowi doskonałe rozwiązanie dla niewielkich sklepów detalicznych e-commerce, które dzia-
łają bardzo sprawnie ale prowadzone są przez jedną osobę. Koszty fulfillmentu nie przekraczają kosztów 
zatrudnienia dodatkowej osoby, a przy tym pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Można go spożytkować 
na dalszy rozwój np. działań marketingowych.

DropShipping
Jeżeli chcesz mieć w swoim sklepie internetowym tysiące produktów, a jednocześnie nie martwić się o ich 
magazynowanie i dystrybucję, to ten model jest dla Ciebie. W dropshippingu jesteś tylko pośrednikiem 
między sprzedawcą a odbiorcą. Twoje zadanie to stworzenie możliwości, czyli platformy handlowej, gdzie 
zawierane będą transakcje. Jest to jedna z najprostszych form działalności w e-commerce. 

Stanowi ona idealną propozycję, dla osób które chcą zmniejszyć wielkość nakładów finansowych do mini-
mum. Oprócz kosztów stworzenia sklepu, jedyne wydatki stanowią wówczas działania marketingowe. Na 
szczęście wiele z nich, szczególnie na początku, jesteśmy w stanie prowadzić bezkosztowo.

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Niestety dropshipping ma także wady. Największy minus tego modelu to ograniczone możliwości wpływu 
na jakość produktu oraz problemy z wysyłką. Hurtownie, z którymi przyjdzie Ci współpracować powinny być 
przez Ciebie dokładnie zweryfikowane. Muszą być rzetelne i godne zaufania. Tylko wtedy możesz odnieść 
sukces w dropshippingu.

 

Produkcja na zlecenie
Chcąc zredukować koszty początkowe, jednocześnie posiadając świetny pomysł na produkt, zacznij działać 
w tym modelu. Nie musisz od razu budować przecież swojej fabryki. Dzisiaj funkcjonuje dużo firm, które 
będą wytwarzać produkty dla Twojego sklepu internetowego zgodnych z Twoją specyfikacją. Oferta takich 
firm cały czas się poszerza. W ramach współpracy otrzymujesz szczegółowy plan produkcji wraz z próbka-
mi produktu. W momencie gdy spełnia on wszystkie Twoje wymagania, firma zewnętrzna przystępuje do 
produkcji masowej. W zakresie wysyłki także istnieją pewne opcje – produkty mogą być dostarczane do 
Twojego magazynu (wówczas to Ty odpowiadasz za organizację wysyłki) bądź wysyłane od producenta bez-
pośrednio do klienta (odpadają koszty magazynowania ale nie masz kontroli nad jakością usługi pakowania 
i wysyłania).

Istnieje pewna modyfikacja tego modelu. Można określić ja mianem „przemetkowania”. W tym przypad-
ku, produkt nie powstaje w firmie zewnętrznej od podstaw. Produkt ten już istnieje w jej ofercie. Prowadzą 
jednak usługę pozwalającą na zmianę metki i opakowania – tak aby w oczach klienta produkt wyglądał na 
Twój własny.

Aktualnie, w Polsce ten rodzaj współpracy ma miejsce najczęściej w branży kosmetycznej. Produkcja ko-
smetyków na własną rękę wiąże się z licznymi formalnościami oraz badaniami. W takiej sytuacji można roz-
ważyć tego typu model współpracy. Pamiętaj jednak, że ma on pewną wadę – najczęściej producenci ocze-
kują zamówień w znacznych ilościach. W innych przypadkach, uruchomienie produkcji staje się dla nich 
nieopłacalne. Musisz więc dobrze przeanalizować czy jakość produktu zapewni na niego popyt. W przeciw-
nym razie Twój magazyn będzie pełny towaru, którego nie jesteś w stanie sprzedać.

W tym modelu zarabiasz na marży jaką narzucisz na produkt z uwzględnieniem kosztów produkcji przez 
firmę zewnętrzną.

Wiesz już z kim i jak będziesz handlować, ale to jeszcze nie koniec. W e-commerce wyróżnia się bo-
wiem jeszcze jedną grupę modeli sprzedaży. Chodzi o strukturę sprzedażową produktów. Zaliczyć do 
nich można: 

•	 pojedynczy produkt
•	 pojedyncza kategoria
•	 wiele kategorii

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Pojedynczy produkt
Decydując się na ten model musisz mieć świetny jeden produkt – w końcu to wszystko co masz. W dodatku 
dobrze gdy w Twojej niszy konkurencja jest, ale stosunkowo niewielka. Przykładem takiego modelu może 
być sprzedaż oprogramowania. Swoją ofertę można wtedy rozbudować o ewentualne szkolenia i  materiały  
uzupełniające. Zanim się zdecydujesz na ten model zbadaj dobrze rynek – jeżeli nic nie wskazuje na to, że 
popyt na Twój produkt będzie wysoki, musisz szukać alternatywy.

Pojedyncza kategoria
Gdy nie jesteś pewny poziomu popytu w Twojej niszy powinieneś zwiększyć wachlarz swojej oferty. Jednak 
nie przesadzaj! Chodzi o to żeby kategoria nie była zbytnio rozbudowana i zawierała starannie dobrane 
produkty. Zawsze możesz stworzyć podkategorię. Pamiętaj jednak, żeby nie tworzyć jej na potrzeby własne 
a tylko w oparciu o analizę klienta i tego czego on może od Ciebie oczekiwać. 

Ten model jest jednym z najpopularniejszych w Polskim e-commerce.

Wiele kategorii
W doborze kolejnych produktów i kategorii należy być ostrożnym. Chodzi o to żeby nie stracić pewnej au-
tentyczności wśród potencjalnych klientów. Pamiętaj, że im węższa specjalizacja tym większa wiedza na 
dany temat. Podobnie jest ze sklepem internetowym – tworząc wiele kategorii z różnymi produktami mo-
żesz wzbudzić w klientach poczucie, że handlujesz wszystkim co tylko możliwe. Nie o to chodzi. Twój sklep 
ma budować odczucie, że w tym czym handlujesz jesteś ekspertem. Dlatego tez jeżeli decydujesz się na 
tego typu model, staraj się aby kolejne kategorie były ze sobą możliwie spójne.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym jak złożony jest świat, który Cię otacza? Miliony struktur i organi-
zmów, które funkcjonują codziennie razem. Gdy dłużej o tym pomyślisz ogrom i złożoność może wręcz 
przytłoczyć. Jak to się dzieję, że wszystkie te niezliczone elementy pomimo dostępu do tych samych zaso-
bów surowcowych potrafią żyć oraz przetrwać? Otóż każde z nich znalazło swoją niszę.

Samo słowo „nisza” zostało użyte po raz pierwszy w roku 1904 przez amerykańskiego botanika, Josepha 
Grinnella. Określił on w ten sposób zbiór cech gatunku, związany ze zbiorem jego wymagań siedliskowych. 
Mówiąc prościej: nisza to przestrzeń, w której dany organizm jest w stanie przetrwać. Ma w niej wszystko co 
jest mu niezbędne aby odnieść sukces. 

Jak tą definicje przenieść na płaszczyznę e-commerce? Z punktu widzenia przyrodniczego, sukcesem jest 
rozmnażanie. Natomiast Twoim sukcesem będzie nie rozmnażanie, a pomnażanie. Pomnażanie sprzeda-
nych produktów. Jest jeden problem – narzędzia jakie do tego możesz użyć są dość ograniczone. W do-
datku dostęp do nich mają wszystkie firmy działające w e-commerce. Dlatego tak ważne jest aby wybrać 
swoją wyjątkową niszę. To w niej będziesz funkcjonował i odnosił swój sukces. Ty nie podbijasz internetu! To 
niemożliwe! Ty masz za zadanie podbić swoją niszę. Dlatego zapamiętaj:

KROK 2 
Znajdź swoją niszę

https://ec-at.com/jak-zaczac
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Grinnell
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Grinnell
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_(biologia)
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Wybór niszy to najważniejszy krok w otwieraniu swojej działalności online.

Która nisza jest właściwa? Czy to będzie żywność organiczna czy też może odzież ze skóry naturalnej 
– możliwości jest cały ogrom a odpowiedź nie jest oczywista. Tak jak w przyrodzie, tak i w e-commerce, 
wybrana nisza musi pozwolić Ci na przetrwanie oraz osiągnięcie sukcesu. To przede wszystkim zbiór cech 
i możliwości jakie posiadasz Ty sam stanowią odpowiedź, która nisza jest dla Ciebie. 

Chcesz wiedzieć czy wybrana przez Ciebie nisza nosi znamiona tej właściwej? Zastanów się teraz nad swo-
im produktem/pomysłem. Ale tak uczciwie sam na sam ze sobą – o wszystkich jego wadach i zaletach. Je-
żeli widzisz same zalety to pomyśl jeszcze chwilkę. Bądź wobec siebie krytyczny. Nie próbuj się oszukiwać. 
OK, gotowy? 

Poniżej znajdziesz cechy niszy, które na podstawie naszych długoletnich obserwacji mogą wskazywać, że 
będzie ona właściwa:

1. W obrębie danej niszy występuje konkurencja. Wolałbyś żeby jej nie było? Błąd. Brak konkurencji 
oznacza najczęściej brak rynku.

2. Nie jest zbyt zatłoczona oraz nie jest zdominowana przez globalną markę.

3. Dobrze sprawdza się w social media.

4. W obrębie niszy istnieje możliwość stworzenia „odgałęzień”. Chodzi o to, że jeżeli okaże się, iż 
pomimo dokładnej analizy nisza jest mocno zatłoczona, to będziesz mieć możliwość sprzedaży 
produktów podobnych ale nie identycznych.

5. Firmy funkcjonujące w obrębie niszy są otwarte na współpracę. To punkt trudny do przewidzenia 
na etapie planowania. Niemniej są takie przestrzenie gdzie współpraca jest zdecydowanie łatwiejsza 
do wyobrażenia niż wyłącznie obopólne wyniszczanie.

Jeżeli przeanalizowałeś dokładnie powyższe wskazówki dotyczące wyboru niszy i naszły Cię wątpliwości 
to… bardzo dobrze. Serio. My wiemy, że Twój plan jest idealny ale naprawdę w tym miejscu musisz się nad 
nim pochylić na dłużej. Każdy plan ma swoje słabsze strony. Musisz się przygotować, że Twoje założenia 
brutalnie zweryfikuje życie. Nie jest to jednak żadna przeszkoda aby swoje plany zrealizować. Chodzi o to, że 
teraz jest moment gdy jeszcze nie ponosisz kosztów – możesz swojej założenia dowolnie zmieniać. Potem 
na pewno będzie Cię to kosztować czas lub pieniądze.

Pamiętaj przy tym, że nie musisz przygotowywać planów A, B, C, D itd. (całkowicie różnych od siebie). Im 
bardziej jesteś konkretny w wyborze swojej niszy tym lepiej. Bardziej zależy nam na tym aby Twoja nisza nie 
była sztywnym ograniczeniem samym w sobie. Niech Twój wybór zapewni Ci możliwość bycia elastycznym 
(patrz pkt. 4).

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Poniżej znajdziesz przykłady nisz, które dobraliśmy na podstawie aktualnie panujących trendów w e-com-
merce. Nie sugeruj się nimi. Niech one będą dla Ciebie materiałem badawczym w jaki sposób powinieneś 
wybrać swoją niszę z zachowaniem naszych wytycznych.

Przykładowe nisze:

•	 Naturalne kosmetyki do pielęgnacji skóry dla kobiet.

•	 Sprzęt oraz programy szkoleniowe dla uprawiających sport.

•	 Żywność organiczna.

•	 Torby dla mężczyzn.

Przeczytaj jeszcze raz nazwę tego podrozdziału tylko powoli. Zapamiętaj kolejność: najpierw klient 
a potem produkt. Nigdy na odwrót! To często popełniany błąd przez osoby zaczynające działać w e-com-
merce. Jak masz zacząć sprzedawać swój produkt skoro nie wiesz kto ma go kupić? Twój sklep musi odpo-
wiadać potrzebom Twoich klientów. Zanim więc przejdziesz do wyboru konkretnych produktów zastanów 
się najpierw nad osobami, do których mają one trafić i postaraj się określić jakie potrzeby i wymagania będą 
stawiać przed Twoim sklepem internetowym. 

Aby dobrze sprofilować swojego przyszłego klienta powinieneś zebrać w jedno miejsce wszystkie jego ce-
chy. W ten sposób stworzysz awatar klienta – jego wirtualny obraz. Poniżej przedstawiliśmy wszystkie ele-
menty profilu przyszłego klienta jakie powinieneś uwzględnić przy tworzeniu awatara.

Cechy demograficzne:

•	 wiek lub jego zakres 

•	 poziom wykształcenia

•	 poziom dochodów

•	 stan cywilny

•	 zawód

•	 wyznanie

•	 średnia wielkość rodziny

Cechy psychologiczne: 

•	 wartości

•	 zainteresowania

•	 styl życia

KROK 3 
Dokonaj selekcji klienta i produktu

https://ec-at.com/jak-zaczac
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W przypadku cech psychologicznych może być Ci trochę trudniej. Są one bardziej skomplikowane i wyma-
gają głębszej analizy. Przykładem takich cech może być np. chęć zdrowego trybu życia czy spędzanie czasu 
z przyjaciółmi.

Gdy już uda Ci się zebrać powyższe cechy, proponujemy abyś nazwał swojego awatara. To pozwoli na 
humanizację profilu. Jeżeli Twoim potencjalnym odbiorcą są zarówno mężczyźni jak i kobiety powinieneś 
stworzyć osobne awatary i nadać im imiona adekwatne do płci.

W celu lepszej wizualizacji swojego potencjalnego klienta możesz także poszukać w sieci zdjęcia osoby, 
którą wyobrażasz sobie jako swojego klienta.

Na samym końcu gdy już uda ci się zebrać wszystkie dane przygotuj dossier swojego awatara. Co to ta-
kiego? Mówiąc najprościej jest to zbiór informacji na temat Twojego awatara. Powinien zawierać wszystkie 
dotychczas ustalone przez Ciebie informacje na jednej stronie. Ważne jest aby dodać tam historię awatara. 
To istotny element całego dossier - wyobraź sobie, że jesteś swoim awatarem i piszesz o odkryciu Twojego 
produktu. O czym on mógł myśleć zanim  trafili do Twojego sklepu? Czego szukał? Jak Cię znalazł lub jak 
usłyszał? Co chciał osiągnąć decydując się na zakup? Jak się poczuł po zakupach w Twoim sklepie?

Dopiero gdy to wszystko uwzględnisz możesz przejść do 
kolejnego kroku – selekcji produktów jakie chcesz 
sprzedawać. Jesteśmy gorącymi zwolennikami 
minimalizacji ryzyka i kosztów. Dlatego też na 
początek zawsze zalecamy skupić się na 
pojedynczym produkcie bądź na niezbyt 
rozbudowanej pojedynczej kategorii. 

Jeżeli wiesz co chcesz sprzedawać to super. Gorzej jeżeli chcesz wejść w e-commerce bez konkretnego 
pomysłu na swój produkt. Istnieją różne metody aby znaleźć produkt właściwy dla siebie. Będzie to wy-
magać odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Gotowy? Oto one: 

Pytanie 1. Co potrafisz robić dobrze?
Pytanie 2. Za co jesteś w stanie zapłacić?
Pytanie 3. Co chciałbyś robić w przyszłości? ??

?

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Zastanów się nad odpowiedziami dłuższą chwilę. Zapisz odpowiedzi na kartce i ponumeruj je zgodnie 
z powyższym układem. Teraz uważaj. Być może będziesz zaskoczony ale odpowiedź na pytanie co bę-
dziesz sprzedawać nie pojawi się znikąd. Ta odpowiedź jest w Tobie. Nie widzisz jej jeszcze ale tam jest. 
Żeby móc ją dostrzec musisz włożyć w to trochę wysiłku. Oto co musisz zrobić:

Odpowiedź 1. Naucz się jak to spieniężyć.

Odpowiedź 2. Naucz się jak powiedzieć temu „nie”.

Odpowiedź 3. Naucz się robić to lepiej.

Rozczarowany? „Ej…przecież tego nie da się zrobić od razu!”

Dokładnie! W tym cała trudność. Oczywiście wiemy, że czasami świetny pomysł na biznes może wpaść do 
naszej głowy ot tak. Niestety znacznie częściej jest to proces. Coś co w nas dojrzewa dzięki zdobytemu do-
świadczeniu i dokonanym obserwacjom. Wtedy dużo łatwiej jest nam podjąć właściwą decyzje. 

„Hej ale ja zrobiłem/am wszystko i nadal nie wiem gdzie ten idealny produkt jest!”  Spokojnie, jest bliżej Cie-
bie niż myślisz – spójrz na poniższą grafikę.

Nareszcie go widzisz? Świetnie! 

Teraz pora na wybór właściwych produktów. Aby tego dokonać musisz poddać je surowej ocenie. Kolejny 
raz musisz być wobec siebie szczery i krytyczny. Skup się na wszelkich potencjalnych słabych stronach i pro-
blemach jakie mogą Cię spotkać oferując dany produkt.

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Myśl cały czas o tym czego będzie potrzebować Twój awatar. Spróbuj być swoim awatarem i spróbować 
spojrzeć na produkt z perspektywy potencjalnego klienta. Wiemy, że nie jest to łatwe, ale tylko wtedy bę-
dziesz przygotowany w pełni do jego sprzedaży. Pamiętaj, że będziesz inwestował swoje pieniądze w ten 
produkt. Oceń go rzetelnie. Gdy już tego dokonasz, czas na kolejny krok…

Rozpoczęcie handlu internetowego w Polsce wiąże się z założeniem działalności gospodarczej. Od tej 
reguły jest tylko jeden wyjątek – gdy przychód ze sprzedaży nie przekracza 50% minimalnej krajowej. 
Wówczas handel w sieci może być prowadzony w formie działalności nieewidencjonowanej. W roku 2019 
będzie to kwota 1125 zł. Jest to świetna informacja na start dla Twojej przygody w e-commerce, kiedy to 
Twoje przychody najpewniej (chcemy się mylić!) będą jeszcze niskie. Oprócz określonego pułapu przycho-
dów istnieje kilka dodatkowych ograniczeń dla takiego rozwiązania. I tak, prawo do nierejestrowania dzia-
łalności przysługuje Ci gdy:  
 

•	 w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej ani spółki 
cywilnej (w warunek ten nie są wliczane spółki z o.o., akcyjne i jawne).

•	 będziesz wykonywać usługi nieobjęte koniecznością uzyskania licencji, koncesji, pozwoleń (np. 
sklep internetowy).

•	 działalność prowadzisz samodzielnie i nie masz żadnych wspólników.

Jeżeli nie spełniasz jednego z powyższych wymogów to nie masz wyjścia – konieczne jest założenie działal-
ności gospodarczej. Na szczęście urzędnicza rzeczywistość w naszym kraju ulega coraz większej cyfryzacji. 
Dzisiaj jednoosobową działalność gospodarczą możesz założyć całkowicie online. Nie zajmie Ci to nawet 
15 minut. Nie wierzysz? Koniecznie wejdź na stronę https://prod.ceidg.gov.pl. Znajdziesz tam wszelkie nie-
zbędne informacje oraz wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Gdy formalności związane z założeniem firmy masz za sobą możemy przejść do kreowania marki Two-
jego sklepu. Aby tego dokonać musisz wykonać 3 kroki:

1. Wybierz nazwę sklepu. Bądź kreatywny i nieszablonowy. Jednocześnie myśl cały czas o tym, że na 
stronie Twojego sklepu musi być ruch. Niech jego nazwa pozwoli Ci na jego skuteczne reklamowa-
nie.

2. Stwórz logo. Nie musisz być grafikiem aby przygotować logo. Czasami wystarczy gdy jest nim nazwa 
sklepu z użyciem oryginalnej czcionki (poszukaj w sieci – jest tego mnóstwo). Pamiętaj, że logo nie 
powinno być skomplikowane.

3. Zwizualizuj sklep. Przede wszystkim ustal paletę kolorów jaka będzie charakteryzować Twój sklep in-
ternetowy. Później ustal jakiej będziesz używać czcionki. Pamiętaj, żeby być spójnym i konsekwent-
nym w swoich wyborach. Wydaje Ci się, że to nieistotne drobiazgi? Oj nie! Estetyka strony jest czymś 
co przyciąga uwagę klientów i pozwala im uwierzyć, że mają do czynienia z profesjonalistami. To 
w konsekwencji szybko może przerodzić się w udaną transakcję.

KROK 4 
Załóż działalność i stwórz markę

https://ec-at.com/jak-zaczac
https://prod.ceidg.gov.pl
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Jeżeli masz duże problemy z kwestią wizualną strony ale posiadasz większy budżet to możesz skorzystać 
z usług specjalistycznych firm, które się tym zajmą za Ciebie i przygotują kilka wariantów graficznych w za-
leżności od rodzaju sprzedawanych produktów.

Za Tobą kawał dobrej roboty. Przyszedł jeden z przełomowych momentów – założenie własnego sklepu 
internetowego. W tym miejscu musisz odpowiedzieć sobie na pytanie na jaką wersje sklepu możesz sobie 
pozwolić? Jeżeli dysponujesz odpowiednim budżetem i nie masz czasu bądź umiejętności aby samemu 
taki sklep uruchomić po prostu musisz się zgłosić do agencji zajmującej się tworzeniem stron interneto-
wych. Najlepiej jeżeli ich specjalizacją byłyby sklepy internetowe. Jest to wariant mało ekonomiczny ale 
z pewnością wygodny.  

Zapewne teraz zastanawiasz się jaki budżet wystarczy do skorzystania z usług agencji. Analizując aktualną 
sytuację na polskim rynku e-commerce wystarczającą kwotą na uruchomienie profesjonalnego, w pełni 
skonfigurowanego sklepu internetowego jest ok. 5000 zł. Jeżeli nie dysponujesz takim budżetem nie pró-
buj szukać okazji u freelancerów-amatorów, którzy oferują stawki na poziomie 1000 zł. Efekt będzie z pew-
nością amatorski a przecież nie na tym Ci zależy. 

Nie masz takiego budżetu? Nie załamuj się – pisząc ten poradnik założyliśmy taką sytuację. Będziemy 
z Tobą jednak szczerzy – od kosztów nie uda nam się uciec w całości. Będą one duuuużo niższe, ale nie ze-
rowe. Tak się po prostu nie da. 

Oprócz konieczności poniesienia pewnych kosztów musisz być też świadomy jednej rzeczy – uruchomienie 
sklepu internetowego na własną rękę jest zadaniem wymagającym. Nie oznacza to jednak, że niemożliwym 
do zrealizowania. Aktualnie na rynku znajduje się dużo platform, które znacząco ułatwiają uruchomienie 
sklepu internetowego przez mało doświadczonych użytkowników. Aczkolwiek pewne predyspozycje w tym 
zakresie będą Ci niezbędne. Przy ograniczonym budżecie nie masz wyjścia, ten wariant to Twoje jedyne 
wyjście z sytuacji. Dlatego też nie martw się  na zapas i zacznij działać. Uwierz nam – Twoje efekty może 
będą przychodzić Ci powoli i z trudem ale na pewno będą one dużo lepsze niż decydując się na współpracę 
z amatorami. 

Do roboty!

KROK 5 
Stwórz sklep

https://ec-at.com/jak-zaczac
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W wariancie ekonomicznym będziesz tak naprawdę potrzebować tylko 2 rzeczy:

1. miejsce na serwerze oraz domenę

2. system CMS

Domena
Domena internetowa to inaczej nazwa strony, pod którą znajduje się Twoja witryna (np. cokolwiek.pl). Wraz 
z domeną często zintegrowany jest adres poczty elektronicznej (np. sklep@cokolwiek.pl). Rejestracja dome-
ny wiążę się z pewnymi kosztami jednak nie są one wysokie – już od 10 zł/rok. 

Wraz z powstaniem nazwy Twojego sklepu, powinieneś jak najszybciej przejść do rejestracji domeny. Zrób to 
nawet teraz – być może okaże się, że Twój nazwa jest już zarezerwowana i będziesz zmuszony zweryfikować 
swoje plany. Możesz tego dokonać pod adresem 

Hosting
Żeby jakakolwiek strona internetowa miała prawo funkcjonować konieczne jest podłączenie z kompute-
rem, który cały czas podpięty jest do sieci web – jest to tzw. serwer. Hosting to inaczej udostępnienie miej-
sca na tym serwerze. Jest to jeden z elementów tworzenie sklepu internetowego, który będzie wiązał się 
z inwestycją pieniędzy. Nie są to ogromne kwoty. Dobry, stabilny hosting powinien kosztować w granicach 
200-300 zł. Często firmy hostingowe odraczają płatność dla nowych klientów i pierwszy rok jest w efekcie 
„darmowy”.

Certyfikat SSL
Wiemy, że nie wspomnieliśmy o tym certyfikacie wcześniej. Teoretycznie Twoja strona będzie bez niego 
funkcjonować i mógłbyś ten etap pominąć ale wierzymy, że w tym co robisz chcesz być profesjonalistą – tak 
jak my. Certyfikat SSL pozwoli Ci podnieść bezpieczeństwo sklepu. Ciekawe, że wiele osób tworzących swoje 
witryny często o tym certyfikacie zapominają. Zakupy w sieci to przepływ gotówki. Twoi klienci muszą czuć 
się u Ciebie bezpiecznie. Dzięki certyfikatowi SSL zabezpieczona jest transmisja danych pomiędzy przeglą-
darką klienta a sklepem. 

Pamiętaj, że zaufanie to jeden z czynników kluczowych do tego aby klient nie tylko wszedł do Twojego 
sklepu, ale przede wszystkim wydał w nim swoje pieniądze. Buduj to zaufanie już od pierwszego dnia funk-
cjonowania w sieci. Koszt certyfikatu nie przekroczy budżetu 100 zł w skali roku, a często jego podstawowa 
wersja jest dołączana w ramach usługi hostingu.

System CMS
CMS to system, które pozwoli Ci na samodzielne zarządzanie treściami oraz strukturą sklepu internetowego. 
Wybór CMS jest bardzo duży. To na jaki  się zdecydujesz zależy głównie od Twoich potrzeb. Czy wprowadza-
nie zmian na witrynie będzie dla Ciebie trudne? Do jakiego stopnia chcesz rozbudowywać swój sklep? Czy 
będziesz chciał integrować swój sklep z innymi platformami? To tylko kilka pytań, które mogą Ci ułatwić 
podjęcie decyzji. Ważne żebyś w tym momencie przynajmniej określił kierunek ewolucji Twojego sklepu. 
Dzięki temu unikniesz konieczność zmiany CMS wraz z rozwojem witryny.

https://ec-at.com/jak-zaczac
mailto:sklep@cokolwiek.pl
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Poniżej przedstawiliśmy i scharakteryzowaliśmy CMS, które aktualnie w Polsce są najpopularniejsze. 
Jeden z nich najpewniej będzie w stanie sprostać Twoim wymaganiom.

PrestaShop
Aktualnie najpopularniejszy CMS używany w Polsce. Skąd ta popularność? PrestaShop jest przede wszyst-
kim intuicyjny w obsłudze i łatwy w prowadzeniu dla osób nawet z minimalną wiedzą informatyczną. Z po-
ziomu jednego panelu mamy możliwość prowadzenia kilku sklepów internetowych w osobnych wersjach 
językowych. W tym CMS istnieje rozbudowana baza modyfikacji w oparciu o płatne i bezpłatne moduły. 
Dzięki temu możesz swobodnie dopasować strukturę oraz szablon graficzny sklepu do swoich potrzeb.

PrestaShop jest dobrym rozwiązaniem jeżeli nie masz dużego doświadczenia w pracy z CMS. Niestety więk-
szość dodatków związanych z rozwojem witryny jest płatna. Jeżeli więc planujesz duży sklep – ten wybór 
raczej nie jest dla Ciebie.

Magento
Nie tak popularny w Polsce jak PrestaShop ale na pewno w czołówce systemów CMS. Budowa sklepu 
w oparciu o ten system nie wymaga od Ciebie znajomości programowania – będziesz w stanie robić to sam. 
Magento jest dedykowany dla średniej wielkości sklepów online, nastawionych na ciągły rozwój. Panuje 
powszechna opinia, że możliwości Magento są w zasadzie nieograniczone. Wynika to głównie z otwartego 
kodu źródłowego. Do innych zalet zaliczyć można: łatwość w obsłudze, duże możliwości marketingowe 
oraz dopasowanie do urządzeń mobilnych.

WooCommerce (wtyczka WordPress)

WordPress to prawdopodobnie najpopularniejszy CMS na świecie. Z kolei WooCommerce to darmowy do-
datek , który pozwoli Ci utworzyć funkcjonalny sklep internetowy. Jego największą zaletą jest prostota w ob-
słudze. Jest dedykowany dla małych sklepów, które w swojej ofercie posiadają niewielką ilość produktów. 
Jednocześnie WooCommerce dostarcza wiele możliwości modyfikacji naszego sklepu z wykorzystaniem 
ponad 1000 wtyczek (płatne i darmowe).

Inne systemy CMS popularne w Polsce to:

•	 OpenCart

•	 IAI

•	 Shoper

•	 SOTE

•	 Shoplo

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Oczywiście wybór systemu CMS nie sprawi, że Twój sklep nagle sam zacznie działać. Do tego potrzeba jesz-
cze sporo wysiłku. Konfiguracja CMS, wybór szaty graficznej, wgranie wszystkich produktów wraz z opisami. 
Tego nie da się zrobić w jeden dzień. Trzeba do tego się przyłożyć – przetestować różne warianty, poczytać 
dedykowane poradniki i opinie ekspertów. Musisz poczuć, że Twoja wiedza w zakresie wybranego CMS jest 
dużo wyższa niż wtedy gdy zaczynałeś. Dzięki temu będziesz w stanie bardziej obiektywnie ocenić jakość 
wybranych przez siebie opcji.

Jeżeli myślisz, że najgorsze za Tobą to przygotuj się na rozczarowanie. Myślisz pewnie „Jak to?? Wiem komu 
mam sprzedawać, mam świetny produkt i mam piękny sklep!”. Rozumiemy to wszystko ale przecież nie 
doszło jeszcze do tego co w e-commerce jest najistotniejsze: sprzedaży. Pamiętasz jak we wstępie pisaliśmy 
o konieczności zapewnienia ruchu w swoim sklepie internetowym? Jeżeli nie, to teraz jest moment gdy 
musisz się nad tym pochylić. Od efektów Twojej pracy w tym temacie zależy czy osiągniesz sukces i jakich 
on będzie rozmiarów. 

Sam produkt się nie obroni.
Musisz go pokazać innym!

Skoro znalazłeś nasz poradnik to zakładamy, że nie jesteś specjalistą od marketingu e-commerce.  Chcąc 
przyciągnąć klientów do Twojego sklepu masz dwie opcje – podobnie jak w przypadku zakładania samego 
sklepu internetowego. Albo tą sprawę pozostawisz specjalistom, albo przebrniesz przez to sam. Obie mają 
dobrze znane Ci wady i zalety, które tak naprawdę sprowadzają się do Twoich możliwości finansowych oraz 
indywidualnych predyspozycji.

Na Twoje nieszczęście temat związany z zapewnieniem dużego ruchu w Twoim sklepie jest bardziej złożony 
niż samo jego uruchomienie. Ilość dostępnych narzędzi jest ogromna i bez dużego doświadczenia będziesz 
mieć początkowo spore problemy z doborem tych właściwych. Żeby było ciekawiej – ich ilość oraz zakres 
możliwości są zmienne. Jednak nie zniechęcaj się. Tym też zajmują się ludzie. Więc dlaczego Ty byś nie 
mógł w tym zakresie zdobyć wiedzy aby działać skutecznie?

Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych metod generowania ruchu na Twojej witrynie, musisz 
uświadomić sobie jak dużo czasu zajmie Ci aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty. Na podstawie naszego 
doświadczenia możemy śmiało przyjąć, że na zauważalny wzrost zainteresowania Twoim sklepem możesz 
liczyć po upływie 3 miesięcy. Do uzyskania znaczącego zainteresowania po upływie ok. 9 miesięcy. Czy to 
długo? Zależy jak na to spojrzeć. Na pewno nie jest to proces błyskawiczny, jednak gdy uświadomisz sobie 

KROK 6 
Przyciągnij klientów
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jak duża konkurencja panuje w sieci i jak każdemu mocno zależy aby przyciągnąć do siebie klientów to 
okres ten już nie wydaje się być całą wiecznością.

Tak naprawdę ilość informacji w tematyce zwiększenia ruchu w sklepach internetowych mogłaby posłużyć 
na całkiem osobny poradnik. Największą trudnością jest już wcześniej wspomniana –  panująca zmienność 
w skuteczności poszczególnych narzędzi. Po prostu nie da się przedstawić sztywnej listy najlepszych metod 
generowania ruchu na stronach. Dlatego też, gdy zrozumiesz podstawy, musisz jak najszybciej przejść do 
śledzenia aktualnych trendów.

Nie przejmuj się gdy nie będziesz wszystkiego od razu rozumieć. To normalne. Wszelkie nowości to po pro-
stu kolejna ewolucja pierwotnych rozwiązań. Jednak oswajanie się z nimi na bieżąco sprawi, że po pewnym 
czasie Twoje zrozumienie podstaw danej problematyki zbiegnie się z najnowszymi zmianami w jej zakresie. 
Tempo zmian jest dzisiaj tak duże, że gdybyś chciał najpierw zaznajomić się z podstawami a następnie 
prześledzić krok po kroku ewolucję zmian, mogłoby się okazać, że nie jesteś w stanie ich nigdy dogonić. 
Musisz zatem swoją naukę dostosować do panującej rzeczywistości w e-commerce i przyswajać podstawy 
oraz najnowsze zmiany równolegle w czasie. 

Aby być na bieżąco, najlepiej do tego wykorzystać wiedzę doświadczonych specjalistów z branży e-marke-
tingu. Dobrym źródłem tej wiedzy są ich fanpage na Facebooku. Gdy zaczniesz ich obserwować, automa-
tycznie zaczną do Ciebie spływać wartościowe nowinki z branży marketingu. Zapisuj się do newsletterów 
i szukaj materiałów na własną rękę. Gdy znajdziesz bloga, który dostarcza konkretnych i wartościowych 
treści – zapisuj sobie linka abyś zawsze mógł do niego szybko trafić z powrotem.

Jeżeli podejdziesz do tematu z dużym zaangażowaniem prawdopodobnie dość szybko okaże się, że bę-
dziesz zawalony informacjami i zaczniesz się w tym wszystkim gubić. Czym się różni strategia oraz taktyki? 
Jakie powinieneś wyznaczyć sobie cele? 

Dlatego zanim przystąpisz do zgłębiania tajników strategii przyciągających klientów do Twojego sklepu 
musisz sobie usystematyzować kilka pojęć. W tym celu przygotowaliśmy piramidę marketingu e-commerce.

https://ec-at.com/jak-zaczac


19

7 Kroków - jak zacząć swój biznes w e-commerce

ec-at.com

Jak widzisz w piramidzie znajdują się tylko 3 elementy. Wyjaśnijmy je sobie pokrótce:

•	 Cel – celem marketingu w e-commerce może być ruch, przychód lub klient. 

•	 Strategia – odpowiada na pytanie na czym należy się skupić aby osiągnąć cel.

•	 Taktyka – odpowiada na pytanie jakimi narzędziami należy realizować strategię. 

Przygotowując się do planowania kampanii marketingowej w e-commerce zawsze powinieneś pracować 
z wykorzystaniem tych trzech elementów i zawsze robić to od góry do dołu: najpierw cel, potem strategia 
a na końcu taktyka.

Aby dobrze zrozumieć piramidę i różnice pomiędzy jej elementami proponujemy 
prześledzić przykładową kampanię marketingową.

Czas trwania kampanii: 9 miesięcy

Cel kampanii: ruch na stronie – 20 000 odwiedzających miesięcznie

Strategia: 

•	 Zdobyć niewielką grupę klientów, którzy są dużymi entuzjastami Twojego pomysłu.

•	 Zwiększyć zasięg.

•	 Wykorzystać ruch organiczny do zdobywania wartościowych adresów mailowych.

•	 Zbudować autorytet.

Taktyka:

•	 Płatne reklamy na Facebooku i Instagramie

•	 Tworzenie wartościowych treści

Mamy nadzieję, że teraz będzie dużo łatwiej ogarnąć Ci temat przyciągania klienta do swojego sklepu. Żeby 
Ci w tym dodatkowo pomóc postaraliśmy się wybrać kilka „żelaznych” elementów kampanii skupionej na 
generowania ruchu w sklepach internetowych. Prześledź je dokładnie a następnie zgłębiaj poszczególne 
zagadnienia na własną rękę. To najlepsza metoda nauki. Po drodze trafisz na całe mnóstwo wartościowych 
materiałów – zawsze zapisuj do linki!

Elementy kampanii pozwalającej na zwiększenie ruchu w sklepie internetowym:

1. Precyzyjna grupa docelowa

2. Słowa kluczowe dotyczące produktu

3. Słowa kluczowe dotyczące rynku

4. Wartościowe treści

5. Współpraca z influencerami

6. Konkursy, które angażują

7. Reklama na Facebooku oraz AdWords

https://ec-at.com/jak-zaczac
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Jeszcze raz przypominamy, że temat ten jest obszerny i trudny, ale zarazem KLUCZOWY. Jeżeli podejmiesz 
decyzję, że chcesz robić to sam – musisz to robić z zaangażowaniem na 100%...ewentualnie na 110%. W prze-
ciwnym razie lepiej poważnie rozważ powierzenie tej kwestii wyspecjalizowanej agencji. Zaoszczędzony 
w ten sposób czas i energię spożytkuj w innym obszarze związanym z Twoim sklepem internetowym. 

W poprzednim rozdziale poruszyliśmy już temat marketingu w e-commerce. Wtedy skupialiśmy się wyłącz-
nie na stronie Twojego sklepu internetowego. To tam kierowaliśmy cały ruch klientów. Ale to nie powinno 
być Twoje jedyne zadanie. Przecież Ty masz zamiar sprzedawać produkty, a nie jedynie generować ruch na 
stronie. Dlatego też ruch musi być dodatkowo  skierowany bezpośrednio na Twoje produkty. Także poza 
sklepem. Jest to tzw. marketing produktu.

Jak już zauważyłeś we wcześniejszym rozdziale - istnieje wiele narzędzi i metod marketingowych. Tym 
czym zawsze powinieneś się kierować podczas ich wyboru jest skuteczność. Reklama będzie skuteczna 
tylko wtedy jeżeli trafi do osoby, które jest naszym potencjalnym klientem. Dlatego zapamiętaj:

Być może słyszałeś niejednokrotnie o aferach związanych z handlowaniem danymi użytkowników różnych 
portali. Zastanawiałeś się pewnie po co komuś np. 10000 adresów skrzynek mailowych różnych osób? Sło-
wem klucz do rozwiązania tej zagadki jest słowo: „różnych”.  Wróć myślami na chwilkę do Twojego awatara. 
Załóżmy że chcesz prowadzić sklep z naturalnymi kosmetykami dla niemowląt.  Twój awatar to kobieta 
w wieku 20-35 lat, będąca w związku, posiadająca dzieci, lubiąca spędzać czas z rodziną, interesująca się 
zdrowiem itd. Teraz wyobraź sobie, że różnego typu portale potrafią kategoryzować swoich użytkowników 
zgodnie z tymi cechami. Ile teraz warte byłoby dla Ciebie 10000 adresów do skrzynek mailowych kobiet 
odpowiadających cechom Twojego awatara? W kontekście skuteczności reklamy Twojego sklep byłby to 
prawdziwy skarb! 

Nie ma złej reklamy, 
są tylko niewłaściwi 
odbiorcy.

KROK 7 
Zadbaj o marketing produktu
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Dlatego właśnie, na początku swoich działań w marketingu produktu, priorytetem jest zbudowanie 
bazy potencjalnych klientów. To oni będą bezpośrednimi odbiorcami reklam. Jeżeli sumiennie podsze-
dłeś do tematu awatara to zadanie nie będzie takie trudne do realizacji. Na pewno zajmie Ci to trochę cza-
su. Istnieje sporo metod na to aby baza klientów była możliwie jak największa.

Przede wszystkim powinieneś zrobić co w Twojej mocy aby osoba, która wchodzi na witrynę sklepu pozosta-
wiła po sobie dane kontaktowe – z czego najważniejszy jest adres skrzynki mail. Pole do popisu w tym ob-
szarze jest ogromne. Absolutną klasyką jest umożliwienie założenia klientowi indywidualnego konta w Two-
im sklepie. Ci użytkownicy to twoja podstawowa grupa odbiorców reklam. Ale to nie wystarczy. 

Do Twojego sklepu będzie wchodzić mnóstwo ludzi, którzy tylko się rozejrzą i wyjdą nie pozostawiając po 
sobie żadnego śladu oprócz tego w postaci statystyk. To o tych użytkowników musisz zawalczyć najmocniej. 
Zanim uda Ci się namówić ich jednak na zakupy namów ich na podzielenie się swoim e-mailem. Wtedy 
droga do udanej transakcji może się znacząco skrócić. Jak to zrobić? Stawiaj na gratisy! Wszyscy je przecież 
uwielbiamy! 

Nie mamy tutaj na myśli organizacji konkursów albo akcji promocyjnych gdzie będziesz zmuszony pono-
sić znaczne nakłady. Chodzi o oferowanie za darmo ciekawych i wartościowych treści w postaci kursów 
bądź poradników. Jedyną opłatą jaką ponosi chętny to jego dane kontaktowe i zgoda na przesyłanie ofert 
handlowych. Z perspektywy użytkownika oferta pozostaje nadal darmowa. Dla Ciebie jednak jego dane są 
niezwykle wartościowe i mogą się przełożyć na realny zysk.  

Nie skupiaj się wyłącznie na samym produkcie. Wzbogacaj maile o wartościowe treści związane z re-
klamowanym produktem. Jakie ma właściwości w porównaniu do poprzedników? W jaki sposób poprawi 
komfort życia? Jaka jest historia produktu? Zadbaj aby to wszystko było przedstawione atrakcyjnie pod 
względem graficznym. Musisz co jakiś czas wysyłać maile informacyjne niezwiązane z konkretnym produk-
tem. Dzięki tym wszystkim zabiegom unikniesz postrzegania Twoich maili jako typowego spamu. Jeżeli do-
starczane treści będą przy tym naprawdę wartościowe to możesz być spokojny – Twoja baza klientów będzie 
rosła w ekspresowym tempie. Wraz z bazą – sprzedaż produktów.

Posiadając już bazę klientów możesz przejść 
do skutecznego marketingu produktów 
poprzez wysyłanie promocyjnych ofert oraz 
informacji o nowościach – tzw. newsletter.
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Budowanie własnej bazy klientów w oparciu własne treści to proces żmudny ale ma ogromną zaletę – jest 
darmowy. Praktycznie wszystkie pozostałe metody wiążą się z nakładami finansowymi. Pocieszające jest 
jednak to, że możemy zacząć od niewielkich kwot testując przy tym optymalne rozwiązania. 

Do jednych z najpopularniejszych rozwiązań tego typu należą reklamy na Facebook. Ta platforma to praw-
dziwy ocean danych o ponad 2 miliardach ludzi na całym świecie. Tyle bowiem aktualnie posiada aktyw-
nych użytkowników. Facebook bardzo uważnie śledzi ich poczynania w sieci. Dzięki temu potrafi dokładnie 
określić ich nawyki oraz preferencje zakupowe. Dobór reklamy do konkretnej grupy odbiorców w takim 
przypadku jest znacznie ułatwiony. Oczywiście to nadal Ty sam musisz tych odbiorców określić. Wymaga to 
sporej wiedzy o rynku e-commerce oraz zasadach funkcjonowania Facebook. Nie martw się jednak – w sieci 
bez większych problemów trafisz na poradniki, które krok po kroku przedstawią Ci jak stworzyć skuteczne 
kampanie reklamowe na Facebooku dopasowane do Twoich potrzeb.

Do innych popularnych platform, które umożliwią Ci prowadzenie skutecznych ale płatnych reklam Twoich 
produktów należy np. Instagram oraz Google (AdWords).

PODSUMOWANIE
Być może przystępując do lektury tego poradnika liczyłeś, że zaczniesz zarabiać w branży e-commerce 
w kilka dni…może tygodni. W trakcie czytania kolejnych rozdziałów musieliśmy Cię w takim razie mocno 
rozczarować. I chociaż nie widzimy teraz Twojej twarzy, to odbyliśmy już wystarczająco dużą ilość spotkań 
z potencjalnymi klientami, żeby nie wiedzieć jak ona teraz wygląda. Hej – głowa do góry!

Sukces to proces. Zapamiętaj to. Tylko wtedy możesz go osiągnąć. 

Tworząc ten poradnik przyświecały nam różne wizje. Chcieliśmy być merytoryczni ale jednocześnie nie 
przytłaczać wiedzą. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy zawodowcami z doświadczeniem, ale znamy też  pro-
blemy początkujących. I wreszcie na końcu – chcieliśmy być z Tobą cały czas szczerzy. Tylko w ten sposób 
ten e-book może być czymś wartościowym. Mamy nadzieje, że to się nam udało.

Teraz, gdy znasz już realny kształt i długość drogi po upragniony sukces, nic nie stoi na przeszkodzie aby po 
niego sięgnąć! Trzymamy za Ciebie kciuki!

PS. Jeżeli gdzieś w trakcie czytania tego poradnika natrafiłeś na tekst po którym się zniechęciłeś i jesteś go-
tów porzucić swoje plany… to natychmiast wracaj do tego miejsca i masz się nie poddawać! Serio, to wszyst-
ko co sobie wymarzyłeś jest realne. Oczywiście czasami wydaje nam się, że natrafiliśmy na ścianę, której nie 
jesteśmy w stanie przebić. Nie jesteś z tym sam. Jeżeli potrzebujesz wsparcia to zapraszamy do kontaktu. Na 
pewno postaramy Ci się pomóc.
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