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• Cross-border e-commerce rośnie o 20% każdego roku. Jeszcze 5 lat 
temu miał wartość ok. 1 biliona USD. Teraz jest to ponad 3 biliony USD, a 
za 3 lata może to być ponad 5 bilionów USD.  

• Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej zainteresowani tą formą dotarcia 
do konsumenta globalnego, zwiększania przychodów oraz budowania 
międzynarodowej marki.


• Cyfrowy eksport ma potencjał na 80 mld zł dodatkowych przychodów ze 
sprzedaży rocznie w skali polskiej gospodarki. 

Konferencja ,,Cross-border e-commerce – wielki potencjał i praktyka’” - pwc 2019



• Około 80% przebadanych 
przedsiębiorców, za 
najbardziej perspektywiczne 
rynki zarówno pod względem 
eksportu tradycyjnego jak i 
e-eksportu wskazuje rynki 
Europy Zachodniej.


• Estymowana wartość 
rocznego e-eksportu jeżeli 
liczba firm eksportujących w 
kanale e-commerce zwiększy 
się z poziomu 4% do 8% 
wynosi 55,2 mld PLN.

Analiza potencjału internacjonalizacji polskich firm oraz promocji polskich branż priorytetowych na rynkach perspektywicznych poprzez kanały elektroniczne – „E-EKSPORT” - pwc 2019







Źródła: Materiały promocyjne w sieci (http://www.omkantine.de/, https://piwik.pro/, hubspot.com 

http://www.omkantine.de/
https://piwik.pro/
http://hubspot.com


In a hurry, here's a list of eCommerce trends for 2020: 
•  The rise of the second-hand market aka “re-commerce”

• Fulfillment options expand 
• PWA for eCommerce becomes expected

• eCommerce-first companies go brick-and-mortar

• Dynamic pricing drives optimal sales and profit

• Adopting the fast-fashion mindset

• Providing a multi-platform journey with platform-specific messaging

• Purposeful content repurposing

• The explosion of social commerce

• The subscription service bandwagon rolls on

• Drone delivery finally arrives

• eCommerce goes headless 
• Real-time conversations, chatbots, and AI will become a standard part of the eCommerce toolkit

• A focus towards Direct-to-Consumer (D2C)

• Smart home assistants & voice recognition systems will emerge as a new eCommerce battleground

The Future of eCommerce: eCommerce Trends To Watch For In 2020 - https://www.coredna.com/blogs/ecommerce-trends#2

https://www.coredna.com/blogs/ecommerce-trends#2


Report: The Delivery Economy pokazuje brak spójności w łańcuchu dostaw. 

•73% profesjonalistów łańcucha dostaw spodziewa się konieczności rozszerzenia 
metod dostawy jako wynik trendu „Delivery Economy”.  

•85% firm B2B informuje, że klienci żądają od nich poprawy w obszarze dostawy. 
•55% respondentów potwierdza, że spotykają się z oczekiwaniem przyspieszenia 
procesów obsługi i dostaw a 44% twierdzi, że to oczekiwania, które najtrudniej 
spełnić. 

•79% używa nieoptymalnych metod zarządzania procesem produkcji, logistyki i 
dostaw w ramach łańcucha dostaw w tym: maili, arkuszy i papierowych dokumentów. 

•79% twierdzi, że działania marketingu i operacji muszą być spójne i skoordynowane 
aby sprostać wymaganiom „Delivery Economy”. 

https://martechseries.com/technology/report-delivery-economy-uncovering-exposing-misalignment-supply-chain/



• Wymiana informacji 


• Bariera w skalowaniu


• Koszty utrzymania i rozwoju


• Doświadczenie klienta


• Brak elastyczności


• A co z handlem zagranicznym?  
Czas dostawy, koszty, zwroty?
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Operacje: Ci ludzie z ecommerce i marketingu są 
szaleni! 

Ecommerce: Przez tych z logistyki stoimy w 
miejscu! Hamują rozwój! 



• Jedno środowisko biznesowe


• Połączone siły graczy


• Ekonomia współpracy


• API economy
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To konsumenci są motorem zmian.  
To ich wymagania „spływają” na kolejne 
podmioty w łańcuchu dostaw / wartości.  
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