
Handel internetowy w Polsce 
w dużym skrócie 

 
Celem stworzenia dokumentu było,  przedstawienie danych o rynku 
internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej.  
 
Zagadnienia: 

• Rynek internetowy w Polsce 

• Co robimy, co kupujemy w internecie 

• Trendy i perspektywy 

• Sieci reklamowe, Facebook i Google 
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Liczba internautów w Polsce 
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64% Polaków korzysta z internetu, jest to 21,7 mln   



Rynek internetowy w Polsce 

• W roku 2013, 4% prywatnej płatności było realizowane przez 
internet.  Jest to około 42 mld złotych.  

• Po odjęciu opłat rachunków (np. za prąd), rozmiar handlu 
internetowego w Polsce, w roku 2013 wynosił 22 mld złotych . 

• Prawie 64% Polaków (powyżej 15 lat) korzysta z internetu. Co 
oznacza 2,5 krotny wzrost w ciągu 10 lat.  

• 12 000 sklepów internetowych, 3% handlu detalicznego  w 
kraju. 

•  39% przedsiębiorców prowadzi sprzedaż produktów i usług w 
internecie 

 



Co najczęściej robimy, w internecie 
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Co najczęściej robimy, w internecie, cd. 

• Oglądanie wideo, słuchanie muzyki 

• Czytanie internetowych wydań gazet 

• Komunikatory, czaty (np. skype) 

• korzysta z obsługi rachunku bankowego 

• Szukanie informacji handlowych, porównywarki cen (np. ceneo) 

 



Za co płacimy w internecie 
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Co kupujemy w internecie 

• Często kupujemy  produkty o wyższej cenie i dużej trwałości 

• Rzadko kupujemy żywność, alkohol, chemię gospodarczą, 
usługi edukacyjne 

 



Prognozy, perspektywy 

• Dostęp do internetu staje coraz bardziej powszechny. 
• Rola sprzedaży i zakupów w internecie stale rośnie. 
• Według wielu analiz i prognoz, polski rynek e-commerce 

jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie. 
Według szacunków rynek e-commerce w 2014 roku ma 
wynieść 4%, a w roku 2020 już 10 % całkowitego handlu 
detalicznego w Polsce.  

• Wzrost reklamy internetowej kosztem innych kanałów, 
np. telewizji. Szacuje się że 2018 roku, reklama 
internetowa wyprzedzi w Polsce, reklamę telewizyjną.  

• Rynek reklamy będzie zdominowany przez Facebook i 
Google 

 
 
 
 



Trendy 

• Coraz więcej firm wykorzystuje portale 
społecznosciowe Facebook, YouTube do promocji 
swoich towarów, usług 

• Portale społecznosciowe to miejsca nie tylko do 
kontaktu ze znajomymi ale też obcowania z markami, 
produktami 

• Sprzedawcy częściej analizują aktywność swoich 
klientów za pomocą narzędzi statystycznych (np. 
google analytics) 



Reklama w internecie 

• Szacuje się że sieć reklamy google 
(wyszukiwarka + youtube), to około 50% rynku 
reklamy internetowej w Polsce 

• Szacuje się że sieć reklamowa facebook, to 
około 30% rynku reklamy 



Reklama w internecie 

• Google – Najczęściej używana wyszukiwarka 
internetowa. Korzysta z niej około 95% 
polskich internautów.  
Reklama kontekstowa i produktowa (Merchant 
Center) 

• Facebook – największa platforma 
społecznościowa w Polsce, około 17 mln 
internautów 

• YouTube – społeczność, około 15 mln polskich internautów. 
Reklama video. 



Reklama w wyszukiwarce 
http://google.pl 

 

http://google.pl/


Google – reklama kontekstowa 



Google – reklama kontekstowa 



Google – reklama kontekstowa produktowa 



Google – reklama kontekstowa produktowa 



Reklama w portalu społecznościowym 
http://facebook.pl 

 

http://facebook.pl/


Facebook – reklamy 



Facebook – reklamy 

Reklama  
zewnętrznej 

strony 

Reklama wpisu (post) z 
FanPage 



Facebook – reklamy 



Facebook – reklamy 

Reklama  
polub stronę 

Reklama - kup teraz 



Google – reklama od czego zacząć 

1. Założyć konto w Google Adwords - 
https://adwords.google.com 

2. Założyć konto w Google Merchant Center 
https://www.google.com/merchants 

3. Merchant Center - wprowadzić produkty dla kampanii 
produktowej 

4. Merchant Center – połączyć z kontem adwords 

5. Google Adwords - zasilić konto przelewem lub kartą 
kredytową. 

6. Google Adwords - stworzyć kampanie reklamową 
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Facebook – reklama od czego zacząć 

1. Założyć konto (prywatne) w serwisie 
https://www.facebook.com 

2. Utworzyć stronę (FanPage) 
https://www.facebook.com/pages/create 

3. Odpowiednio wypełnić wszystkie informacje o 
FanPage 

4. Dodać kilka postów (wpisów) 
5. Zaprosić znajomych do polubienia strony 
6. Utwórz reklamę 

https://www.facebook.com/ads/create 
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Facebook – reklama, najlepsze praktyki 
• Reklama powinna zawierać konkretną informację 

czego od internauty oczekujemy 

• Wyraźnie określ korzyści, bonusy,  promocje  

• Dodaj zdjęcie nawiązujące do tematyki reklamy 

• Reklamując zewnętrzną stronę, w nagłówku reklamy 
dodaj nazwę firmy 



Facebook – reklama 
• Tworzenie reklamy 



Najważniejsze terminy 
wykorzystywane w kampaniach 

reklamowych 

• CPC 

• CTR 

• RPM 

• Konwersja celu 



CPC 

• CPC (cost per click) – cena jaką zapłacisz za 
jedno kliknięcie w reklamę  

• Możliwość ustawienia maksymalnej stawki 
CPC za klik 

• Wyższa stawka CPC – możliwa wyższa pozycja 
reklamy na stronie 

• Zalecane ustawienie automatycznej stawki 
CPC i określenie dziennego budżetu 

 



CTR 

• CTR (click through rate) – współczynnik 
klikalności w reklamę 

• Współczynnik między wyświetlaniem reklamy 
a jej klikalnością 

• Jeśli CTR jest niższy niż 1% to oznacza że 
wyświetlamy reklamę użytkownikom nie 
zainteresowanym danym produktem 



RPM 

• RPM(revenue per thousand) – współczynnik 
przychód z tysiąca wyświetleń reklamy 

• Współczynnik między wyświetlaniem reklamy 
a jej klikalnością 

• Wzór RPM = (zarobki / liczba wyświetleń) * 
1000 



Konwersja celu 

• Konwersja  - wykonanie działania przez 
internautę w celu osiągnięcia założonego celu. 
Na przykład: 

–  rejestracja na stronie (założenie konta)  

– zakup produktu 

– subskrypcja newslettera 

– pobranie pliku 

…. 



Źródła 

 

• http://iab.org.pl 

• http://ranking.pl 

• https://facebook.com 

• https://www.google.com/partners 

• https://www.google.com/analytics 

• http://wikipedia.org 
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