
Czego nauczyliśmy się od 2020 i 

jak zmienia się e-commerce B2B?

Pomagamy rynkowym liderom

budować i rozwijać platformy internetowe

Konferencja E-commerce BOOM!

"Logistics Manager"



Grupa Merytoryczna B2B e-commerce
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Działamy w 4 dedykowanych Zespołach:

👉Zespół Rekomendacji: #eeksport, #kompetencjeecommerce

👉Zespół Analiz: webinary komunikujące #raport rynkowy 

#B2Becommerce - uzupełnione o panel ekspertów Izba Gospodarki 

Elektronicznej czy analiza i wnioski z dostępnych na rynku aktualnych 

raportów jak np. e-point SA, Unity Group, Deloitte Digital, Santander 

Bank Polska

👉Zespół Master Mind: godziny eksperckie dla producentów i 

dystrybutorów niezależnie, czy są członkami e-Izby czy nie: projekt 

DOKTOR B2B e-Commerce, współpraca edukacyjna z zewnętrznymi 

instytucjami

👉Zespół Kontentowy: zebranie, strukturyzacja i komunikacja, 

tworzenie dedykowanej treści dla B2B 



Świat żyje w Internecie - 29.06.2021

3https://www.internetlivestats.com/

https://www.internetlivestats.com/


2020 rok e-commerce
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2020 rok e-commerce
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➔sprzedaż online w UE wzrosła o ponad 20%

➔46% biznesów działających w sieci poprawiło wyniki sprzedażowe

➔Amazonowi przybyło 1,3 miliona nowych sprzedawców

➔pandemia spowodowała zmiany w ścieżkach zakupowych, które pozostaną z 

nami nawet po powrocie do normalności

➔ok. 4% polskich firm prowadzi sprzedaż internetową produktów i usług do 

innych krajów, przy średniej unijnej na poziomie 7%, natomiast ok. 36% 

polskich przedsiębiorstw prowadzi eksport w tradycyjnej formie do innych 

krajów Unii Europejskiej



➢98 % Polaków korzysta z wyszukiwarki Google

➢86% (+6p.p.) osób, które nie kupują w Internecie, i tak 
wykorzystuje sieć do poszukiwania inspiracji, opinii i 
informacji o produktach, wyszukiwania lokalizacji 
sklepów oraz promocji

➢84 % (+12p.p.) Polaków kupiło coś on-line

➢68,5% Polaków korzysta z social mediów

~ 100% ma telefon komórkowy

Źródło: E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska 2020., Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021, Digital in Poland, we are social, January 2021

Wpływ COVID-19 na konsumentów w PL



A jak to wygląd w B2B e-commerce?
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Jak informuje portal multichannelmerchant* wartość globalnego B2B e-

commerce w 2020 roku wyniosła (GMV) 24,2 tryliona USD, gdzie B2C to wartość 

2,5 tryliona USD.

To oznacza, że wartość globalnego rynku B2B e-commerce 

≈10x większa niż rynku B2C

* Źródło:https://multichannelmerchant.com/ecommerce/ecommerce-reaches-19-global-penetration-in-2020/

https://multichannelmerchant.com/ecommerce/ecommerce-reaches-19-global-penetration-in-2020/


Rynek B2B e-commerce  w Polsce 
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69% firm kupuje online

liczba firm

3,3 mln
450 mld PLN wartość polskiego rynku 

na koniec 2020 

40% wzrostu wartości e-commerce B2B 

to prognozy na 2021 

Źródło: Raport Santander Bank Polska „E-commerce B2B – Biznes w sieci” na podstawie badanie Mobilie Institute, czerwiec 2021
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Wpływ COVID-19 na B2B

Źródło: raport Santander Bank Polska „E-commerce B2B – Biznes w sieci” na podstawie badanie Mobilie Institute, czerwiec 2021

66% firm potwierdziło, że pandemia przyspieszyła wzrost e-commerce 

w ich branży
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Konsumeryzacja B2B, ale o co chodzi?

Trend... 
a może rzeczywistość

O co chodzi? Co z tym zrobić

Od B2B do H2H
● UX ważniejszy niż cena
● 80% klientów B2B jest gotowych zapłacić więcej 

nawet do 30%

➢ zbadaj i zrozum  B2B Customer Journey
➢ dostosuj rozwiązania do potrzeb obecnych jak i 

nowych klientów 
➢ postaw na UX

Informacji szuka się w internecie
● 65% klientów B2B samodzielnie szuka informacji
● tylko 13% klientów uważa, że handlowcy rozumieją 

ich potrzeby

➢ zbuduj świadomość i zdobądź zaangażowanie 
ZANIM pierwszy kontakt PH

➢ otwórz się na komunikację online 

Samoobsługa
● 86% klientów woli kupować bez interakcji z 

człowiekiem
● Milenialsi i digital natives wkroczyli na rynek pracy

➢ udostępnij pełną, aktualną i interesującą 
informację o produktach i usługach kanałami 
online

➢ zapewnij przejrzystość i wygodę korzystani ze 
swoich narzędzi

Coraz więcej technologii

● narzędzia wsparcia sprzedaży to już nie tylko WMS, 
ERP i CRM, ale też OMS,  PIM, platformy e-
commerce, DXP, marketing automation i social 
media 

➢ wykorzystuj narzędzia IT (portale, katalogi 
produktów, social media, CRM, omnichannel, 
konfiguratory itp.) do wsparcia komunikacji i 
sprzedaży

Mobilność
● coraz częściej klienci B2B używają smartfonów do 

wyszukiwania informacji robi to już ponad 60% z 
nich

➢ RWD
➢ dedykowane aplikacje mobilne
➢ PWA

Dane na podstawie :  Raport „Proces zakupowy w B2B”, Mobile Institute dla  e-point SA pod patronatem  Izby Gospodarki Elektronicznej, 2018 oraz Raport Santander Bank Polska „E-commerce B2B – Biznes w sieci” na podstawie badanie Mobilie Institute, 

czerwiec 2021
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W co i o co gramy w B2B e-commerce?

69% zdobycie nowych klientów

62% zwiększenie udziału w rynku

58% chęć sprostania nowym 

wymaganiom klientów 
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Formy B2B e-commerce

EDI to 21% najczęściej w firmach dużych, posiadających stałych partenrów 

kupujących znaczne volumeny 

Własna platforma sprzedażowa lub e-sklep to 88% badanych firm 

sprzedających już online

Social media (3%) 
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B2B marketplace w PL
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Największe marketplace’s na świecie 
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Zakupy B2B e-commerce w PL

Spośród przebadanych sprzedających B2B, 69% firm zaopatruje się przez Internet. 

Źródło: raport Santander Bank Polska „E-commerce B2B – Biznes w sieci” na podstawie badanie Mobilie Institute, czerwiec 2021
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Jak wygląda proces zakupowy B2B e-commerce?
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Kluczowe czynniki w B2B e-commerce?

Firmy sprzedające B2B wskazują średnio aż 6 elementów, które – ich zdaniem – są kluczowe dla klientów kupujących w e- commerce: 

Dostępność e-sklepu, aż 58%; Szybkość dostaw - 54%; Terminowość dostaw - 51%; Zaufanie do sprzedawcy jako partnera B2B -

52%;  Relacje - 37%;  Cena -
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Trendy w B2B e-commerce (zakupy w sieci firm)

Źródło: raport Santander Bank Polska „E-commerce B2B – Biznes w sieci” na podstawie badanie Mobilie Institute, czerwiec 2021



10 e-przykazań

1. obserwuj rynek, ale koncentruj się na potrzebach Twojego biznesu i klientów

2. poznaj potrzeby swoich odbiorców - ich B2B Customer Journey

3. korzystaj z ekspertów e-commerce

4. wyznacz sobie konkretne KPI

5. e-commerce to zmiana również w całej firmie i dotyka wszystkich pracowników -

szkolenie kadry jest niezbędne

6. to nie tylko technologia to transformacja całej organizacji

7. uporządkuj ofertę i informacje o produktach i usługach

8. sledź co się dzieje w rynku B2C - trendy się przenoszą wraz z nowymi

generacjami

9. korzystaj z możliwości jakie daje technologia od personalizacji, przez

komunikację omnichannel, aż po optymalizację zamówień

10.NIE BÓJ SIĘ ZMIAN!
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20Customer Journey Design

https://www.e-point.pl/raporty/ebook-e-commerce-sladami-liderow-b2b-9-case-studies

E-commerce śladami liderów B2B: 9 case studies

81% klientów biznesowych przyznaje, że customer experience jest dla nich 
równie istotny, co produkty i usługi. Jednocześnie aż 50% z nich nie jest 
zadowolonych z jakości doświadczeń zakupowych na rynku B2B. 
Z ebooka dowiesz się m.in.:

● jak wdrożenie platformy B2B e-commerce umożliwiło uruchomienie 40 wersji sklepu w 6 
miesięcy;

● w jaki sposób optymalizacja konfiguratora produktów przyniosła 10 tysięcy nowych 
zamówień w 4 miesiące;

● jak rozszerzenie sprzedaży o model subskrypcyjny spowodowało 50% wzrost konwersji z 
urządzeń mobilnych;

● w jaki sposób ustandaryzowane rozproszonej struktury firmy zwiększyło ilość zamówień 
online o 160%.

https://www.e-point.pl/raporty/ebook-e-commerce-sladami-liderow-b2b-9-case-studies


Jesteście
gotowi 
do działania?

Justyna Skorupska
Board Representative for CX Advisory

Omnichannel Expert

jskorupska@e-point.pl

Szefowa Grupy Merytorycznej 
B2B e-Commerce i Członek Rady e-Izby

justyna.skorupska@eizba.pl

www.linkedin.com/in/justynaskorupska


