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   O Fundacji 

Fundacja Kobiety e-biznesu to polska organizacja non-profit zajmująca się poprawą życia kobiet  

i rozwojem zawodowym głównie w branży e-commerce. Dążymy do prowadzenia przełomowych  

badań, wdrażania innowacyjnych i skutecznych programów społecznych oraz angażujemy się  

w edukację i rzecznictwo w dążeniu do czterech głównych celów:

• stworzenie pozytywnych i wymiernych zmian w zakresie samowystarczalności ekonomicznej kobiet 

poprzez wdrożenie rozwojowych programów i inicjatyw w obszarze edukacji cyfrowej i rozwoju  

e-biznesu,

• współpraca z lokalnymi organizacjami, przedsiębiorstwami, rządem, środowiskiem akademickim  

i mediami w celu zidentyfikowania obszarów efektywnej współpracy wspierającej kobiety  

w e-biznesie,

• stworzenie i rozwijanie wiarygodnego, niezależnego źródła specjalistycznej wiedzy i badań,  

dotyczących obszaru e-biznesu,

• zwiększenie liczby kobiet posiadających swoją działalność gospodarczą oraz kobiet  

na stanowiskach menedżerskich.

 

MISJĄ FUNDACJI jest
Dzielenie się wiedzą i wspieranie kobiet w rozwijaniu swoich kompetencji w działalności związanej  

z gospodarką cyfrową i rozwojem biznesu w internecie. Chcemy pomagać kobietom w różnym  

wieku, na różnych etapach ich rozwoju zawodowego i osobistego, żeby mogły uczestniczyć  

w procesach związanych z rozwojem społeczeństwa o wysokich kompetencjach cyfrowych. 

Naszą misję realizujemy przez:

• edukowanie kobiet i rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości rozwoju w branży internetowej, 

e-commerce oraz gospodarce cyfrowej, wspieranie merytoryczne oraz mentoring kobiet  

w realizacji projektów i rozwoju kariery zawodowej,

• budowanie społeczności oraz stworzenie platformy online w celu edukacji i wymiany doświadczeń,

• prezentowanie i promowanie innowacyjnych technologii, które mogą być wykorzystane  

do tworzenia biznesu w świecie cyfrowym,

• analizę rynku i badania branżowe w celu analizy potencjału rozwoju e-biznesu, pośredniczenie  

we współpracy z jednostkami organizacyjnymi wspierającymi większy udział kobiet w rozwoju  

społeczeństwa cyfrowego,

• angażowanie instytucji gospodarczych i politycznych w budowanie niezależności kobiet na różnych 

etapach ich życia zawodowego,

• inicjatywy społeczne, których celem jest promocja kobiet,

• wsparcie startup-ów w branży cyfrowej.

www.kobietyebiznesu.pl
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   I. Wstęp 
Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością prezentujemy pierwsze wydanie raportu Potencjał kobiet w e-biznesie. Wiedza  
o e-commerce. Badanie zostało zrealizowane w czerwcu i lipcu 2020 roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku e-commerce oraz rosnącemu zaangażowaniu kobiet  
w biznes online, scharakteryzowaliśmy profil kobiet, które zaangażowane są w e-commerce lub  

dopiero planują działanie w obszarze e-biznesu. Wzrost zainteresowania biznesem online  
i dynamiczny skok sprzedaży przez internet podczas pandemii stały się dla wielu firm oraz kobiet  

prowadzących własne biznesy sygnałem i rozwoju w nowym kierunku. 

 

W rzeczywistości Covid-19 warto zrozumieć potrzeby oraz wyzwania potencjalnych właścicielek  
nowych biznesów online i kobiet, które planują dalszy rozwój sprzedaży w już istniejących kanałach.

Przyjrzeliśmy się stanowi wiedzy i wyzwaniom towarzyszącym kobietom podczas rozwoju lub startu  

biznesu w internecie. Zapytaliśmy, jakie znają narzędzia i platformy e-commerce oraz które spośród 

nich są najlepiej rozpoznawalne. Chcieliśmy się też dowiedzieć, na co stawiałyby i w jakie  
narzędzia chciałyby inwestować w przyszłości, aby prowadzić e-biznes z sukcesem. Zapytaliśmy  

również, które kategorie produktów skłonne są wprowadzić lub rozwinąć w sklepie internetowym.

Niniejszy raport udziela odpowiedzi na powyższe pytania.

Opracowane wnioski z badania przyczynią się do lepszego zrozumienia i poznania potrzeb osób 
chcących rozwijać e-commerce. Jednocześnie to kompendium wiedzy pomoże w opracowaniu 
wytycznych do budowania świadomości i dalszego rozwoju narzędzi do handlu internetowego.

Zapraszamy do lektury!

Anna Heimberger Agnieszka Brytan-Jędrzejowska
Fundacja Kobiety e-biznesu Fundacja Kobiety e-biznesu Fundacja Kobiety e-biznesu 

Dorota Bachman
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   II. Cele badania 

Poznanie potencjału kobiet  
w e-biznesie oraz określenie  
stanu wiedzy o e-commerce

• Zdefiniowanie profilu kobiet zaangażowa-
nych i planujących zaangażowanie  
w e-biznes (forma handlu internetowego, 

czas funkcjonowania na rynku, obszary dzia-

łalności, branże aktualne i perspektywiczne). 

• Określenie stopnia zaawansowania rynku, 
wiedzy i świadomości na temat  
e-commerce.

• Poznanie sposobów finansowania i skali  

inwestycji w e-biznes. 

Zdefiniowanie driverów i barier 
rozwoju branży wśród kobiet.

Zdefiniowanie preferowanych 
źródeł i kanałów informacji

Wskazanie aktualnych potrzeb 
i wyzwań kobiet na rynku  
e-commerce
związanych z uruchamianiem i rozwojem  
e-biznesu – z czym kobiety się mierzą, gdzie  

widzą swoje szanse, jak chcą rozwijać biznes 

online.

Określenie otwartości na rozwój 
i pozyskiwanie wiedzy o rynku 
e-commerce
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    III. Główne wnioski 
1. Potencjał kobiet w e-biznesie 

E-biznes ma potencjał! W naszym badaniu aż 38% kobiet zadeklarowało, że zamierza  

rozpocząć biznes online

kobiet, które chciałyby prowadzić własny biznes e-commerce, zamierza zainwestować  

w pierwszym roku funkcjonowania firmy ponad 20 000 zł

kobiet zainteresowanych e-biznesem, obecnie korzysta lub chciałoby korzystać z porad 

eksperta oraz specjalistów, aby zdobywać informacje i porady związane z prowadzeniem 

biznesu online

kobiet rozważających wejście w e-commerce uważa prowadzenie sklepu internetowego 

za działalność obarczoną wysokim ryzykiem

kobiet, które chciałyby wejść w obszar e-commerce, zamierza rozpocząć sprzedaż online 

w ciągu najbliższych 6 miesięcy

kobiet rozważających wejście w e-commerce, chciałoby sprzedawać w internecie usługi 

edukacyjne lub szkoleniowe

kobiet prowadzących własne firmy uznaje sprzedaż internetową za jedyne źródło dochodu 

i utrzymania

kobiet obecnie działających w e-commerce uważa tę działalność za raczej bezpieczną

38%

24%

46%

36%

62%

36%

24%

51%

kobiet zadeklarowało,  

że zamierza rozpocząć  

biznes online

kobiet zainwestuje na start 

biznesu online 20 000 zł

38%

kobiet zamierza rozpocząć 

sprzedaż online w ciągu  

6 miesięcy

62% 24%

        Potencjał kobiet w e-biznesie 
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2. Platformy e-commerce – znajomość 

3. Wyzwania w prowadzeniu biznesu online

Magento, Prestashop oraz Shoper to najbardziej znane platformy do budowy sklepów internetowych. 

Zna je odpowiednio 55%, 46% i 42% kobiet obecnie działających w e-commerce.

kobiet rozważających wejście w e-biznes przyznało, że nie zna żadnej platformy do budowy 

sklepów internetowych

kobiet rozważających wejście w e-commerce, zamierza korzystać z gotowej platformy 

e-commerce do prowadzenia swojego biznesu online

31%

47%

kobiet rozważających wejście  

w e-biznes nie zna żadnej  

platformy do budowy e-sklepu

kobiet, które uruchomią biznes  

online, zamierza korzystać  

z gotowej platformy e-commerce

31%

najbardziej znane platformy 

e-commerce to Magento (55%), 

Prestshop (46%), Shoper (42%)

47%

kobiet uważa, że jedną z największych trudności przy prowadzeniu biznesu online jest  

silna konkurencja

badanych kobiet wskazuje na potrzebę rozwijania SEO w celu zwiększania sprzedaży

kobiet ma trudności w dotarciu do klientów, a 46% niewystarczające umiejętności  

technologiczne

kobiet korzysta lub jest zainteresowanych udziałem w webinariach w celu czerpania  

informacji na temat biznesu online

61%

41%

49%

46%

        Znajomość platform e-commerce 

55%

46%

42%
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        Wyzwania w prowadzeniu biznesu online 

silna konkurencja to obawa  

pojawiająca się przy uruchamia-

niu biznesu online u 61% kobiet

kobiet uruchamiających biznes 

online, obawia się trudności 

w dotarciu do klientów

61%

kobiet potrzebuje nabyć 

lub rozwijać umiejętności 

SEO

41% 49%

O raporcie

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „Potencjał kobiet w e-biznesie.  
Wiedza o e-commerce, 2020” było poznanie postaw, wyzwań i motywacji związanych z uruchamianiem  

i rozwojem biznesu online w percepcji polskich kobiet. Przedmiotem badania było m.in. sprawdzenie  

poziomu wiedzy o dostępnych narzędziach e-commerce (rozpoznawalność nazw i rodzajów platform  

e-commerce), rozpoznanie czynników, które zachęcają kobiety do prowadzenia biznesu online,  

ale też wytypowanie wyzwań i potrzeb z jakimi się borykają. Badanie, z którego raport Państwu  

prezentujemy, zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI  

(ang. computer-assisted web interview) na próbie ponad 150 kobiet, planującej prowadzić biznes  

w internecie lub już prowadzących działalność poprzez internet. Dane zbierano w czerwcu i lipcu 2020 roku.
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Badanie CAWI (ankieta online) poszerzone o pogłębione wywiady  
indywidualne z przedstawicielkami grupy docelowej.  
Realizacja: czerwiec – lipiec 2020

Próba badawcza:
próba celowa – kobiety zaangażowane w e-commerce, w podziale na:

Wielkość próby:
151 ankiet online + pogłębione wywiady indywidualne

Badanie ogólnopolskie:
Realizowane w oparciu o otwartą rekrutację grupy docelowej

    IV. Metodologia 

Kobiety obecnie działające 
w e-commerce (własny biznes lub 

prowadzenie e-sklepu po stronie 

pracodawcy)

Kobiety, które rozważają wejście 
w e-commerce (własny biznes lub 

prowadzenie e-sklepu po stronie 

pracodawcy)
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W badaniu ilościowym udział wzięło 151 kobiet.

62% kobiet już działa w e-biznesie, pracując w firmach prowadzących sklep internetowy, albo sprze-

dając produkty lub usługi w internecie w ramach prowadzenia własnej firmy.

38% kobiet rozważa zawodowe wejście do świata online, planując uruchomienie własnego biznesu 

internetowego lub zatrudniając się w firmie działającej w obszarze e-commerce.

   V. Kto wziął udział w badaniu? 

Czy obecnie sprzedaje lub rozważa Pani sprzedaż jakichkolwiek produktów lub usług przez internet?

Tak, rozważam sprzedaż  
produktów/usług przez internet...

Kobiety, które już dziś prowadzą sprzedaż internetową, robią to w ramach prowadzenia/współpro-
wadzenia własnej firmy (54%) lub z ramienia firmy, w której są zatrudnione (46%). 

 Kobiety już dziś prowadzące sprzedaż internetową   Kobiety rozważające sprzedaż online 

 Kobiety już dziś prowadzące sprzedaż internetową   Kobiety prowadzące/współprowadzące własną firmę  

 Kobiety zatrudnione jako pracownik w firmie pracodawcy 

Ponieważ pomiędzy badanymi podgrupami widoczne były istotne różnice, w raporcie przedstawione  

zostały wykresy prezentujące zarówno wyniki dla ogółu kobiet obecnych w e-commerce,  

jak i w podziale na dwie podgrupy – kobiet prowadzących własną firmę oraz zajmujących się  

e-commerce jako pracownik u swojego pracodawcy.

38%

62%

54%

46%

62%

Tak, obecnie prowadzę  
sprzedaż przez internet…

...prowadząc/współprowadząc  
własną firmę

…jako pracownik zatrudniony  
w firmie pracodawcy

Tak, obecnie prowadzę  
sprzedaż przez internet…
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Kobiety rozważające sprzedaż online, w przeważającej część chciałyby prowadzić biznes online 
otwierając własną firmę (41%) lub już dziś prowadzą własną firmę, ale do tej pory sprzedawały 
wyłącznie tradycyjnymi kanałami (29%). 

Badanie pokazuje pewną odwagę i przedsiębiorczość kobiet. Myśląc o e-biznesie, kobiety bardziej 

skłonne są do zakładania własnych firm, aniżeli do zatrudniania się u pracodawcy.

Zainteresowanie zatrudnieniem w firmie, która już dziś działa w obszarze e-commerce stanowi 21%. 
Natomiast najmniejszy odsetek badanych (bo tylko 9%) chciałoby sprzedawać swoje produkty lub usłu-

gi przez internet, choć nie zamierza otwierać własnej firmy, ani zatrudniać się w firmie  
działającej w e-commerce.

Ze względu na brak zasadniczych różnic, przedstawiamy dane prezentując wyniki wyłącznie dla 
ogółu kobiet rozważających wejście w e-commerce, niezależnie od tego, czy planują otwarcie 

własnej działalności gospodarczej, czy też zatrudnienie w firmie działającej w e-commerce.

Tak, rozważam sprzedaż  
produktów/usług przez internet...

41%

29%

21%

9%

...otwierając własną firmę  
w najbliższej przyszłości.

...prowadzę własną firmę, ale do tej pory  
sprzedaż odbywała się wyłącznie  

kanałami tradycyjnymi.

...zatrudniając się w firmie, która już dziś działa  
w obszarze e-commerce/prowadzi e-sklep.

...nie mam/nie zamierzam zakładać własnej  
firmy, ale chciałabym sprzedawać swoje  

produkty/usługi w internecie.

38%

Kolory wykresów związane są z charakterystyką grup:
  Kobiety już dziś prowadzące sprzedaż internetową  

(niezależnie od tego czy prowadzą własną DG czy są zatrudnione w firmie)

 Kobiety prowadzące/współprowadzące własną firmę

 Kobiety zatrudnione jako pracownik w firmie pracodawcy

 Kobiety rozważające sprzedaż online

  Wykresy dotyczące wszystkich badanych,  

niezależnie czy już dziś obecne są w e-commerce czy też dopiero rozważają



 12                           

W poniższej części badania prezentujemy, jaka jest wiedza kobiet zainteresowanych e-biznesem  

na temat dostępnych platform do tworzenia sklepów internetowych, jakie jest według nich ryzyko 
prowadzenia własnego biznesu internetowego oraz jakie widzą wyzwania przy uruchamianiu oraz 

rozwijaniu e-commerce.

    VI. E-biznes. Co kobiety o nim       
    wiedzą i jak go postrzegają?         

Zrealizowane wywiady indywidualne pokazały, że większość kobiet, niezależnie od tego czy już dziś 

działa w e-commerce, czy rozważa wejście w ten obszar, nie potrafiła spontanicznie wymienić 
nazw platform do budowy sklepów internetowych. Tylko nieliczne osoby, które działają głównie 

od niedawna w e-biznesie, wskazały konkretne nazwy platform spontanicznie.

       Znajomość platform do budowy e-sklepów 

Niska świadomość dotycząca znajomości platform może wynikać z mnogości dostępnych rozwiązań  

sklepowych. Z drugiej strony może także wskazywać na niewystarczające działania marketingowe  

prowadzone przez operatorów i właścicieli platform, które eksponowałyby przewagi nad innymi  

rozwiązaniami. W okresie pandemii odwołane zostały wszelkie imprezy masowe, targi branżowe.  

Zatem dotarcie do osób zainteresowanych i tym samym działania wspierające znajomość rozwiązań 

e-commerce wśród grup docelowych, było mocno ograniczone. Istotne są działania edukacyjne  

prowadzone online, które propagowałyby wiedzę na temat rozwiązań wspierających sprzedaż online.

– Anna Heimberger, Fundacja Kobiety e-biznesu

Zdecydowanie lepiej wygląda świadomość wspomagana, czyli sprawdzenie znajomości platform 

po udostepnieniu badanym listy z nazwami. Po usłyszeniu konkretnych nazw, badane uświadamiały  
sobie, że część platform rzeczywiście kojarzą, między innymi z researchu realizowanego przed 

wyborem platformy.

Wśród osób obecnie prowadzących biznes online najbardziej znaną platformą do budowy sklepów 

internetowych spośród przedstawionej listy platform, jest Magento (zna ją 48% osób prowadzących 
własne firmy i aż 63% zatrudnionych w firmach). Wysoką znajomością charakteryzują się również takie 

platformy jak Prestashop czy Woocommerce, choć ich znajomość różni się nieco pomiędzy poszczegól-

nymi grupami. Prestashop jest bardziej znany wśród osób zatrudnionych w firmach, niż prowadzą-

cych własne firmy (51% vs 42%), natomiast Woocommerce znany jest bardziej osobom prowadzącym 
własne firmy, niż zatrudnionym u pracodawcy w obszarze e-commerce (44% vs 35%).

        Wśród obecnie działających w e-commerce: 



Wyższa znajomość platformy Prestashop w grupie osób zatrudnionych w firmach może wynikać z kwestii

finansowych oraz możliwości tego rozwiązania. Wiele podmiotów twierdzi, że Prestashop jest rozwiązaniem

bardziej zaawansowanym niż Woocommerce, bardziej wydajnym, obsługującym sklepy nawet  

z kilkudziesięcioma tysiącami produktów. Prestashop jest rozwiązaniem, które pozwala uruchomić sklep  

w krótkim czasie, ma wszelkie niezbędne funkcjonalności, nawet bloga. Z kolei Woocommerce jest  

narzędziem powiązanym z najpopularniejszą platformą blogową WordPress. Z Woocommerce korzystają 

raczej małe podmioty, firmy, które zaczynają swoją przygodę z e-commerce. Powszechna jest opinia,  

że postawienie sklepu na platformie Woocommerce jest tanim i szybkim rozwiązaniem, co często nie  

do końca odpowiada rzeczywistej sytuacji. Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań i zanim podejmiemy 

decyzję o wyborze warto rozważyć także inne opcje, na przykład obecność na platformach Marketplace.

– Dorota Bachman, Fundacja Kobiety e-biznesu

Warto również zauważyć, że osoby zajmujące się zawodowo e-biznesem u swojego pracodawcy,  
znają na ogół nieco więcej platform, niż osoby prowadzące własne działalności. Trzy z nich –  
Magento, Prestashop i Shoper znane są ponad połowie respondentek prowadzących e-commerce  
z ramienia pracodawcy (63% zna Magento, a po 51% Prestashop i Shoper). W podgrupie kobiet  

prowadzących własne firmy, żadna z platform nie osiąga takiego wyniku, co pozwala wnioskować,  

że wśród osób prowadzących własną działalność znajomość platform jest na ogół niższa.

Przyczyną tego może być fakt, że u osób prowadzących własną działalność, e-commerce jest tylko 

jednym z obszarów całego biznesu, często obok prowadzonej do tej pory działalności na rynku 

tradycyjnym. Osoby te nadzorują działania e-commerce i sprzedaż internetową, ale nie angażują się  

bezpośrednio w aspekty techniczne, powierzając je specjalistom IT.
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Jakie zna Pani platformy/„silniki” do budowy sklepów internetowych?

Magento

Prestashop

Shoper

Woocommerce

Shoplo

Shopify

SalesForce Commerce

SAP Hybris

Oracle commerce

Sky-shop

Wellcommerce

RedCart

Shopware

IBM commerce

Selly

OpenCart

Broadleaf

Drupal Commerce

Spryker

Inne. Wpisz jakie?

Nie znam żadnej

 Kobiety obecnie działające w e-commerce (niezależnie od formy zatrudnienia)   Własna firma   Zatrudnienie w firmie

55%

46%

48%

42%

63%

51%

42%
34%

51%

40%
44%

35%

37%
38%

35%

34%
36%

33%

24%
20%

28%

20%
12%

30%

18%
16%

21%

14%
16%

12%

14%
10%

19%

13%
10%

16%

11%
4%

19%

11%
0%

9%

8%
6%

9%

8%
6%

9%

3%
2%

5%

2%

2%
0%

0%
5%

5%

2%
2%
2%

19%
20%

19%
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Jakie zna Pani platformy/„silniki” do budowy sklepów internetowych?

45%

40%

40%

36%

31%

29%

17%

16%

14%

12%

10%

10%

9%

7%

7%

5%

3%

3%

2%

31%

Shoplo

Shopify

Magento

Shoper

Prestashop

Woocommerce

SalesForce Commerce

Oracle commerce

Shopware

Sky-shop

Selly

RedCart

OpenCart

SAP Hybris

IBM commerce

Wellcommerce

Drupal Commerce

Spryker

Inne. Wpisz jakie?

Nie znam żadnej

 Kobiety rozważające sprzedaż online 

Również wśród osób rozważających wejście w e-commerce spontaniczna znajomość platform jest  

raczej znikoma.

Natomiast z listy platform do budowy e-sklepów jako najbardziej znane wskazywane są Shoplo (której 
znajomość deklaruje 45% badanych), a następnie Shopify i Magento (znajomość na poziomie 40%).

Badanie pokazało, że świadomość dostępnych platform do budowy e-sklepów jest na nieco niższym 

poziomie u osób rozważających wejście w e-commerce niż u osób, które już dziś poruszają się w tym 

obszarze. Aż 31% kobiet rozważających wejście w e-biznes przyznało, że nie zna żadnej platformy. 
Sytuacja ta pokazuje jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kontekście edukacji i budowania świadomości 

w zakresie dostępnych na rynku gotowych platform, z których mogą skorzystać nowe osoby wchodząc 

w świat e-commerce.

        Wśród rozważających wejście w e-commerce:

Znam kilka platform, choć sama z nich nie korzystam. Największa to Allegro, gdzie trzeba się dzielić  

prowizją. Ale są oczywiście jeszcze inne, darmowe platformy takie jak Woocommerce, Shopify – to też  

są platformy, gdzie przy mniejszej skali, czyli na samym początku kiedy zaczynamy swój biznes onlinowy, 

jak najbardziej są w stanie nas wesprzeć.

– Osoba obecnie działająca w e-commerce
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Jak kobiety szacują ryzyko prowadzenia sklepu internetowego? Na ile jest to dla nich przedsięwzięcie 

bezpieczne? Na ile ryzykowne jest wystawianie produktów/usług na ogólnopolskich portalach?  

Zapytaliśmy o to nasze respondentki.

Kobiety obecnie działające w e-commerce uważają prowadzenie e-sklepu za mniej ryzykowne, 
niż kobiety, które dopiero zamierzają wejść w ten obszar (aż 51% kobiet obecnie działających  

w e-commerce określa prowadzenie sklepu jako bezpieczne – wśród rozważających, za bezpieczne 

uważa je tylko 35%).

Oddaje to również wskaźnik bezpieczeństwa1, który w grupie obecnie związanych z e-commerce 
wyniósł 24 (a więc oznacza w miarę bezpieczną działalność w perspektywie badanych), natomiast 

w grupie rozważających wyniósł -2 (co oznacza, że według badanych jest to ryzykowna działalność).

       Ryzyko prowadzenia sklepu internetowego oraz 
       wystawiania produktów/usług na ogólnopolskich 
       portalach 

        Prowadzenie sklepu internetowego

Proszę wskazać na skali od 0 do 10, na ile Pani zdaniem, prowadzenie własnego sklepu internetowego 

wydaje się być ryzykowną działalnością?2

Dla obecnie działających w e-commerce Dla rozważających wejście w e-commerce24 -2

51%

35%

22%
29% 27%

36%

 Obecnie działające w e-commerce   Rozważające wejście w e-commerce

1 Wskaźnik bezpieczeństwa – narzędzie mające na celu ocenę percepcji bezpieczeństwa oraz ryzyka związanego z prowadze-
niem danej działalności. Wartości dodatnie (powyżej 0) oznaczają, że dana działalność uważana jest za bezpieczną, a wartości 
ujemne (poniżej 0) oznaczają, że działalność uważana jest za ryzykowną. Jednocześnie im wyższa wartość wskaźnika  
bezpieczeństwa, tym za bezpieczniejsze uznawane jest określone działanie, a im niższa jego wartość – tym za bardziej  
ryzykowne. Wartości, jakie może przyjmować wskaźnik bezpieczeństwa wynoszą 100 (działanie maksymalnie bezpieczne)  
oraz -100 (działanie maksymalnie ryzykowne). 
2 „Raczej bezpieczna działalność” – suma wskazań odpowiedzi 0-4, „Średnie ryzyko” – suma odpowiedzi 5 i 6, „Działalność  
obarczona wysokim ryzykiem” – suma odpowiedzi 7-10.

„Wskaźnik bezpieczeństwa”:

Raczej bezpieczna  
działalność

Średnie ryzyko Działalność obarczona  
wysokim ryzykiem
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Wystawianie produktów bądź usług na ogólnopolskich portalach lub platformach wiąże się, zdaniem 

badanych, z niewielkim ryzykiem, w tym przypadku niezależnie od tego czy ktoś już dziś działa  

w e-commerce, czy też zamierza dopiero wejść w ten obszar (około 70% kobiet określa to działanie  

jako bezpieczne).

„Wskaźnik bezpieczeństwa” dla obu grup jest bardzo wysoki – wynosi 65 dla obecnie działających  

w e-commerce i 56 dla rozważających wejście, co oznacza, że sprzedaż na portalach traktowana jest 
przez badane jako bezpieczna.

Proszę wskazać na skali od 0 do 10, na ile Pani zdaniem, wystawianie produktów/usług  

na ogólnopolskich portalach/platformach sprzedażowych online wydaje się być ryzykowną  

działalnością?3 

Ryzyko jest zawsze. Tak jak przy każdym nowym działaniu. Nigdy nie wiemy czy nasz pomysł okaże się  

trafiony, czy będzie zapotrzebowanie na to, co chcemy zaoferować. Ale w przypadku biznesu online  

wydaje mi się, że jest to może nawet mniej ryzykowne - w końcu nie potrzebujemy fizycznego miejsca,  

biura lub zaplecza, często nie musimy zatrudniać pracowników na stałe, nie ma pewnych kosztów  

stałych, które się muszą pojawiać w tradycyjnym prowadzeniu firmy.

– Osoba rozważająca wejście w e-commerce

        Wystawianie produktów/usług na ogólnopolskich portalach

Dla obecnie działających w e-commerce Dla rozważających wejście w e-commerce65 56

„Wskaźnik bezpieczeństwa”:

3 „Raczej bezpieczna działalność” – suma wskazań odpowiedzi 0-4, „Średnie ryzyko” – suma odpowiedzi 5 i 6,  
„Działalność obarczona wysokim ryzykiem” – suma odpowiedzi 7-10.

70%

14%15%
8%

20%

73%

Raczej bezpieczna  
działalność

Średnie ryzyko Działalność obarczona  
wysokim ryzykiem

 Obecnie działające w e-commerce   Rozważające wejście w e-commerce
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Niezależnie od faktu, czy badane kobiety już dziś prowadzą sprzedaż internetową, czy też dopiero  

zamierzają w nią wejść, widzą podobne wyzwania związane z uruchamianiem biznesu online. 

Najczęściej wskazywane przez respondentki wyzwania to: silna konkurencja (61%), trudność  

w dotarciu do klientów (49%), a także niewystarczające umiejętności technologiczne i cyfrowe  

(odpowiednio 46% i 42%). Zaraz za nimi pojawia się wyzwanie dotyczące niewystarczających  

środków finansowych (39%).

Te same wyzwania wskazywane są jako największe przy uruchamianiu biznesu online, choć  

w nieco innej kolejności. Na pierwszym miejscu wskazano trudność w dotarciu do klientów (22%),  

a na drugim – silną konkurencję (19%).

Trudność w dotarciu do klientów zdecydowanie najczęściej wskazywana była przez osoby, które  

prowadzą lub zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą.

Natomiast niewystarczające umiejętności cyfrowe wskazywane były nieco częściej przez osoby,  

które dziś zajmują się działaniami e-commerce, jako osoby zatrudnione w firmie. Prawdopodobnie 

od tych osób, jako specjalistów w obszarze sprzedaży internetowej, wymaga się nieco większych  

kompetencji i odpowiedzialności. Osoby prowadzące własne firmy stawiają przede wszystkim na bazę 

klientów i dotarcie do właściwej grupy docelowej, a trudniejsze zadania związane z e-commercem  

w razie potrzeby outsource’ują do zewnętrznych specjalistów.

Nasz sklep wystartuje niebawem. Dla mnie postawienie sklepu nie było żadnym wyzwaniem.  

Stworzony został na platformie Wix, tak naprawdę w dwa tygodnie. Teraz najważniejsze jest, żeby dotrzeć  

do klientów. Zamierzamy promować stronę rozdając ulotki (…) oraz przez konto na Instagramie. Ważne jest, 

żeby dotrzeć do ludzi, żeby dowiedzieli się o naszym sklepie. Być może trochę łatwiej byłoby, gdybyśmy 

zaczęli jeszcze w czasie lockdownu, gdy ludzie siedzieli w domu, ale mam nadzieję, że i teraz jakoś się uda.

– Osoba rozważająca wejście w e-commerce

Wyzwaniem na początku prowadzenia sprzedaży online było zapoznanie się z narzędziami. Coś się  

zepsuje, coś się nie uda, ale to nie jest operacja na otwartym sercu, no po prostu nasz post albo treść 

udostępni się nie tak jak trzeba, ale zawsze można do tego wrócić, wcisnąć edytuj, można też usunąć  

i nawet jeżeli ktoś zobaczy coś czego nie chcemy, żeby widział, to i tak osoba po drugiej stronie nie wie  

co my miałyśmy w głowie i co chciałyśmy udostępnić. Ja uważam, że nie należy się bać, że narzędzia 

online są coraz bardziej user friendly i interfejs jest tak zaprojektowany, że krok po kroku jest pokazane  

co należy kliknąć. Miałam wiele obaw na początku – np. gdy miałam nagrać jakiś filmik, to wiele myśli:  

co ja mam mówić, do kogo mam mówić, a jak po tej drugiej stronie nikogo nie ma, a co powiedzą?  

Teraz nie ma to dla mnie znaczenia, bo mam wiedzę.

– Osoba obecnie działająca w e-commerce

       Wyzwania związane z uruchamianiem biznesu online 
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Proszę wskazać wyzwania, które Pani zdaniem związane są z uruchamianiem biznesu online?

Co według Pani jest największym wyzwaniem przy uruchamianiu biznesu online?

 Największe wyzwanie   Pojawiające się wyzwania

22%
49%

61%
19%

18%

15%

39%

42%

14%
46%

5%
36%

5%
21%

1%

1%

1%
0%

5%

14%

Komentarz eksperta:

Założenie własnego biznesu oraz podbijanie rynku, na którym panuje duża konkurencja jest na pewno  

wyzwaniem. eCommerce to nie tylko platforma, którą również należy wybrać z rozwagą, ale również 

wszystkie aktywności, które łączą się z dostarczeniem klientów na stronę sklepu, to znakomita obsługa 

klienta, zrozumienie jego potrzeb, to również analityka, itd. Nie jest też tak, że wiedza z zakresów jest  

tajemna, ponadto istnieje wielu partnerów biznesowych, którzy pomogą w zrealizowaniu tych wyzwań.  

Kobiety są ambitne, bardzo kreatywne i często osiągają sukcesy, więc jestem przekonany, że wyzwania 

związane z ecommerce są do pokonanie, oczywiście ciągłe uczenie się i rozwój są konieczne.

Filip Iwański CEO

IMAGINE Agencja digital

Trudność w dotarciu do klientów

Silna konkurencja

Niewystarczające środki finansowe

Niewystarczające umiejętności cyfrowe  
(np. obsługa social media, marketing  

internetowy, znajomość operatorów logistyki,  
znajomość operatorów płatności etc.) 

Niewystarczające umiejętności  
technologiczne

Niewystarczająca znajomość  
przepisów prawa

Brak wykwalifikowanych pracowników  
do prowadzenia sprzedaży online

Brak specjalistycznego oprogramowania

Inne. Wpisz jakie?

Nie ma wyzwań

Inne: drogie Allegro, brak czasu, brak integracji z klientami – mogą wystawiać 
opinie na podstawie doświadczeń, a nie faktów, brak znajomości rynku, czas 
włożony w rozwój własnej firmy vs praca na etacie/zlecenie w innej firmie,  
nietrafiony towar, ograniczony czas, RODO
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Silna konkurencja zdaje się być dużym wyzwaniem również przy rozwijaniu już powstałego biznesu  

online – wskazało na nią 56% respondentek, a 26% uznało za największe wyzwanie.

Myśląc o rozwijaniu biznesu online, trudność w dotarciu do klientów cały czas jest sporym wyzwaniem 

(44%), jednak wśród czołowych parametrów pojawia się konieczność odpowiedniego wypromowania 
sklepu (wskazało na nie 49% badanych, a 19% uznało za największe wyzwanie), a także brak wystar-
czających środków finansowych (na które wskazała niemal połowa badanych – 38%, a za największe 

wyzwanie uznało je 19% kobiet zainteresowanych e-biznesem).

Inne: ceny, dostęp do wykwalifikowanych pracowników vs dostępne środki,  
pozycjonowanie cenowe, pułapki "integracji" z różnymi systemami usług  
towarzyszących: bardzo frustrujące uzależnianie/naciąganie, walka  
cenowa, HR, oryginalny produkt i cena, utrzymanie lojalności klientów

Proszę wskazać wyzwania, które Pani zdaniem mogą pojawiać się przy rozwijaniu działającego już  

biznesu online.  

Co według Pani jest/może być największym wyzwaniem przy rozwijaniu działającego już biznesu  

online?

 Największe wyzwanie   Pojawiające się wyzwania

       Wyzwania związane z rozwojem biznesu online 

Silna konkurencja

Odpowiednie  
wypromowanie sklepu

Niewystarczające środki finansowe

Trudność w dotarciu do klientów

Niewystarczające umiejętności cyfrowe  
(np. obsługa social media, marketing  

internetowy, znajomość operatorów logistyki, 
znajomość operatorów płatności etc.)

Niewystarczające umiejętności  
technologiczne

Niewystarczająca znajomość  
przepisów prawa

Inne. Wpisz jakie?

26%
56%

49%

44%

38%

19%

19%

15%

9%
27%

9%
23%

3%
22%

2%
3%
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Komentarz eksperta:

Pierwszy wniosek, jaki mi się nasunął: kobietom brakuje pewności siebie. Z mojego punktu widzenia, 

najważniejsze są wyzwania, jakie niesie ze sobą prowadzenie biznesu online, zarządzanie nim. Najwięcej 

obaw mają kobiety przed dotarciem do klienta, konkurencją oraz brakiem umiejętności cyfrowych czy 

technologicznych, które rosną wraz z większym zaangażowaniem w założenie własnej firmy.

Znamienne jest, że najbardziej boją się braku klientów i konkurencji rynkowej, czyli czysto biznesowych 

wskaźników. Zatem wynika z tego, że kobietom potrzebne jest kompendium wiedzy, aby nauczyły się 

układać własny tzw. business case. Skoro myślą o uruchomieniu działalności e-commerce, a do tego 96% 

z nich ma wyższe wykształcenie, to należy udostępnić im takie narzędzia. Drugą kwestią, która zwróciła 

moją uwagę, a w dzisiejszych czasach jest znamienna, to wskazane przez respondentki braki w kompe-

tencjach cyfrowych. Pandemia nieprawdopodobnie podkręciła tempo nauki życia w zdigitalizowanym 

świecie. Od tego nie ma odwrotu i kobiety mają tego świadomość. Jednak znowu włącza się ich  

krytyczne podejście do samych siebie i konkluzja: ja sobie nie poradzę. To jest nieprawda – kobiety mają 

wysoko rozwinięte kompetencje emocjonalne, co zdecydowanie ułatwia radzenie sobie ze zmianami. 

Wniosek: tutaj również potrzebna jest edukacja. Sądzę, że po udostępnieniu im dobrze przygotowanych 

narzędzi, wszystko stanie się oczywiste dla każdej z nich i własny biznes online przyniesie nie tylko  

satysfakcję, ale też pieniądze. Konkludując: kobiety są odważne i otwarte oraz wykształcone i chcą iść 

własną drogą biznesową, ale potrzebują w niektórych obszarach mądrej pomocy, a nie prowadzenia  

za rękę.

Renata Kasprzyk

General Manager Queisser Pharma Poland
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Wiek

Kobiety biorące udział w naszym badaniu, które już dziś działają w e-commerce, to w większości osoby  

w przedziale 35-44 lata (52% wszystkich obecnie prowadzących sprzedaż online). Wiek wydaje się być 

jednak zależny od charakteru zatrudnienia – średnia wieku kobiet działających w e-commerce prowa-

dzących własną firmę wynosi niemal 42 lata i tym samym jest wyższa, niż średnia wieku kobiet 

pracujących w e-commerce jako osoba zatrudniona w firmie – średnia wieku to niespełna 38 lat.

W jakim jest Pani wieku?

 Kobiety obecnie działające w e-commerce (niezależnie od formy zatrudnienia)   Własna firma   Zatrudnienie w firmie

   VII. Charakterystyka kobiet 
   obecnie działających 
   w e-commerce 

       Kim są kobiety obecnie działające w e-commerce? 

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

1%
0%

2%

24%
20%

28%

52%
48%

56%

20%
26%

14%

3%
6%

0%
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Wykształcenie

Bezdyskusyjnie dominującym poziomem wykształcenia kobiet obecnie działających w e-commerce jest 

wykształcenie wyższe. Widocznie jest to szczególnie u osób zajmujących się e-commerce jako pra-

cownik zatrudniony w firmie (tu wynosi 95%), ale z dużym prawdopodobieństwem wpływ na to ma niższy 

wiek badanych należących do tej podgrupy (młodsza część społeczeństwa, częściej niż starsza posiada 

wykształcenie wyższe).

Jakie ma Pani wykształcenie?

Zasadnicze zawodowe

Średnie ogólnokształcące  
/techniczne

Niepełne wyższe/licencjackie

Wyższe

 Kobiety obecnie działające w e-commerce (niezależnie od formy zatrudnienia)   Własna firma   Zatrudnienie w firmie

1%
2%

0%

3%
4%

2%

4%
6%

2%

91%
88%

95%
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Sytuacja zawodowa

Sytuacja zawodowa kobiet zaangażowanych w e-commerce jest mocno związana ze zmienną 
określającą formę zatrudnienia – czy działają w tym obszarze prowadząc własną firmę, 
czy też z ramienia firmy, w której są zatrudnione. 

Jednak co ciekawe, część osób działających w e-commerce prowadząc własną działalność, dekla-

rowało również pracę na pełen etat (22%) lub przebywanie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym 

(10%). Natomiast część osób zajmujących się e-commerce z ramienia firm, w których są zatrudnione, 

deklarowało również dodatkowo prowadzenie, współprowadzenie własnej działalności gospodarczej/

spółki (16%).

Spójne jest to również z deklaracją kobiet, że prowadzona przez nich działalność e-commerce nie jest 

jedynym źródłem dochodu, o czym piszemy więcej w dalszej części raportu.

Proszę określić swoją obecną sytuację zawodową.

 Kobiety obecnie działające w e-commerce (niezależnie od formy zatrudnienia)   Własna firma   Zatrudnienie w firmie

Prowadzę/współprowadzę  
działalność gospodarczą/spółkę 

Pracuję na pełen etat

Jestem na urlopie wychowawczym/ 
macierzyńskim

Pracuję na część etatu/ 
umowę zlecenie/umowę o dzieło

Zajmuję się domem, dziećmi

Uczę się/studiuję
5%

0%
2%

2%
4%

3%

9%
2%

5%

2%
10%

7%

16%

22%
48%

51%
80%

79%
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       Od jak dawna prowadzą handel przez internet?

Zdecydowana większość kobiet prowadzących handel przez internet zajmuje się tym od co najmniej  
2 lat: 48% wśród osób prowadzących własną firmę oraz 67% wśród osób zajmujących się prowadze-

niem e-sklepu z ramienia firmy, w której są zatrudnione.

Warto zauważyć fakt, że spośród osób, które posiadają własną działalność, 10% prowadzi handel przez 
internet od 2 miesięcy, co oznacza, że rozpoczęło działania w okresie lockdownu (krótko po wybuchu 

pandemii). Natomiast wśród osób zatrudnionych w firmach, rozpoczęcie sprzedaży online w ciągu 

ostatnich 2 miesięcy zadeklarowało wyłącznie 2% badanych. Oznacza to, że sytuacja pandemii mogła 

skłaniać do wchodzenia w obszar e-commerce szczególnie odważnych przedsiębiorców.

Od jak dawna prowadzi Pani/odpowiada Pani za prowadzenie handlu przez internet?

Wykres prezentujący deklaracje wszystkich kobiet obecnie prowadzących sprzedaż online, niezależnie 

od tego, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy są zatrudnione.

Od co najwyżej 2 miesięcy

Powyżej 2 miesięcy,  
ale nie dłużej niż 6 miesięcy

Powyżej 6 miesięcy,  
ale nie dłużej niż rok

Powyżej roku,  
ale nie dłużej niż 2 lata

Powyżej 2 lat

7%

9%

16%

57%

12%

Od jak dawna prowadzi Pani/odpowiada Pani za prowadzenie handlu przez internet?

Wykresy prezentujące wyniki w podziale:

Od co najwyżej  
2 miesięcy

Powyżej 2 miesięcy,  
ale nie dłużej niż  

6 miesięcy

Powyżej 6 miesięcy,  
ale nie dłużej niż rok

Powyżej roku,  
ale nie dłużej  

niż 2 lata

Powyżej 2 lat

Od co najwyżej  
2 miesięcy

Powyżej 2 miesięcy,  
ale nie dłużej niż  

6 miesięcy

Powyżej 6 miesięcy,  
ale nie dłużej niż rok

Powyżej roku,  
ale nie dłużej  

niż 2 lata

Powyżej 2 lat

10%

8%

16%

18%

48%

2%

9%

7%

14%

67%

Własna firma Zatrudnienie w firmie
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Branże cieszące się obecnie największym zainteresowaniem

Śledząc wyniki prezentujące odpowiedzi wszystkich kobiet obecnie prowadzących sprzedaż online, 

można zauważyć, że najpopularniejszymi branżami, w jakich obecnie działają są: książki, płyty, filmy 
(18%), kosmetyki i perfumy (16%), czy produkty spożywcze (15%). 

Natomiast, jeżeli przyjrzymy się wynikom z perspektywy typu zatrudnienia, to okazuje się, że książki,  
płyty, filmy oraz produkty spożywcze to prawdopodobnie domena dużych firm (najczęściej  

te branże deklarowane były przez osoby, które zajmują się sprzedażą internetową jako pracownik). 

Natomiast kobiety samodzielnie prowadzące biznes, odnajdują niszę w usługach –  

tu na prowadzenie wychodzą usługi edukacyjne i szkoleniowe, dość wysoko plasują się także usługi 

coachingowe i mentoringowe.

Tym, co łączy obie podgrupy są kosmetyki i perfumy. Niezależnie od typu zatrudnienia, zdają się  

budzić duże zainteresowanie.

       W których branżach prosperują obecnie,  

       a które uznają za branże z największym potencjałem? 

Komentarz eksperta:

Ostatnie miesiące przyniosły niesamowitą zmianę: z zamknięciem galerii handlowych zaczęliśmy znacznie 

więcej kupować przez internet. Czego? Wszystkiego, ale przede wszystkim artykułów pierwszej potrzeby: 

jedzenia, środków czystości i leków. Jak woda szedł także sprzęt audio-wideo do nauki i zabawy w domu 

oraz sprzęt i akcesoria do treningu sportowego w domu.

W tym samym czasie, na dobre kilka miesięcy zamarła sprzedaż eleganckich ubrań, kupowanych z okazji 

“wyjścia na imprezę”. Wpływ na kategorię – ogromny. Dla przykładu, Inditex, właściciel m.in. marki Zara, 

ogłosił że zamknie na całym świecie ok. 1200 sklepów.

Rynek nie znosi próżni i jakoś tę lukę zapełni. Czy polskie sklepy wykorzystają tutaj szansę jaką daje tech-

nologia? Pozwala ona na przyspieszenie obsługi klientów i obniżenie kosztów działalności m.in. poprzez 

automatyzację procesów - robi to na przykład Zalando, używając Camunda BPM.

Jak na tym tle wyglądają sklepy, których dotyczyło badanie? Wygląda na to, że kobiety polskiego  

e-biznesu szybko reagują i nie tylko świetnie rozwijają ofertę, ale także dbają o customer experience.  

Jednym z sygnałów są inwestycje w Product Experience Management, software pozwalający lepiej  

kontrolować jakość kontaktu z produktem nie tylko w sklepie ale także w social mediach.

Jacek Popko 

Chief of Consulting RST Software Masters

Founder of Usability LAB 
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Jakimi produktami/usługami obecnie Pani handluje przez internet?

Wykres prezentujący deklaracje wszystkich kobiet obecnie prowadzących sprzedaż online, niezależnie 

od tego, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy są zatrudnione.

Książki, płyty, filmy

Kosmetyki/perfumy

Produkty spożywcze

Meble i wystrój wnętrz

Produkty farmaceutyczne

Usługi edukacyjne, szkoleniowe

Odzież, dodatki, akcesoria

Usługi coachingowe/mentoringowe

Multimedia (aplikacje, e-booki itp.)

Artykuły dziecięce, zabawki

Sprzęt RTV/AGD

Produkty/usługi telemedyczne

Oprogramowanie komputerowe

Biżuteria

Obuwie

Mat. budowlane, wykończeniowe

Samochody i części samochodowe

Podróże, rezerwacja

Usługi telekom., internetowe

Artykuły dla kolekcjonerów

Ubezpieczenia

Gry komputerowe

Sprzęt komputerowy

Telefony, smartfony, tablety, GSM

Bilety do kina/teatru

Inne

18%

16%

15%

11%

11%

10%

10%

8%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

17%



Jakimi produktami/usługami obecnie Pani handluje przez internet?

Wykresy prezentujące wyniki w podziale:

Inne: e-rekrutacja, reklamy, rozwiązania do motywacji pracowników,  
benefity pracownicze, serwis urządzeń grzewczych i kotłownie,  
szydełkowe: pufy, dywany, torebki; treści, upominki, usługi marketingowe, 
usługi projektowe, graficzne

Usługi edukacyjne, szkoleniowe

Kosmetyki/perfumy

Odzież, dodatki, akcesoria

Usługi coachingowe/mentoringowe

Produkty spożywcze

Książki, płyty, filmy

Meble i wystrój wnętrz

Produkty/usługi telemedyczne

Produkty farmaceutyczne 

Oprogramowanie komputerowe

Multimedia (aplikacje, e-booki itp.)

Biżuteria

Artykuły dziecięce, zabawki

Podróże, rezerwacja

Sprzęt RTV/AGD

Obuwie

Inne. Wpisz jakie?

14%

12%

6%

8%

4%

2%

14%

12%

6%

4%

2%

2%

14%

12%

2%

2%

20%

Własna firma
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Jakimi produktami/usługami obecnie Pani handluje przez internet?

Zatrudnienie w firmie

Inne: artykuły do samodzielnego szycia na maszynie, asortyment sportowy, 
pracuję dla firm z wielu branż: obuwie, kosmetyki, wystrój wnętrz, reklamy,  
rozwiązania do motywacji pracowników, treści, usługi finansowe.

Książki, płyty, filmy

Produkty spożywcze

Kosmetyki/perfumy

Produkty farmaceutyczne

Meble i wystrój wnętrz

Multimedia (aplikacje, e-booki itp.)

Artykuły dziecięce, zabawki

Sprzęt RTV/AGD

Usługi edukacyjne, szkoleniowe

Odzież, dodatki, akcesoria

Oprogramowanie komputerowe

Materiały budowlane i wykończeniowe

Biżuteria

Samochody i części samochodowe

Obuwie

Usługi telekomunikacyjne, internetowe

Usługi coachingowe/mentoringowe

Produkty/usługi telemedyczne

Artykuły dla kolekcjonerów

Ubezpieczenia

Gry komputerowe

Sprzęt komputerowy

Podróże, rezerwacja

Telefony, smartfony, tablety, akcesoria GSM

Bilety do kina/teatru

Inne. Wpisz jakie?

26%

19%

19%

16%

14%

9%

9%

9%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

14%



Kategorie produktowe – które produkty/usługi chciałyby sprzedawać 
w przyszłości?

Zapytaliśmy również kobiety, którymi innymi branżami byłyby zainteresowane w przyszłości. Większość 

badanych uważa, że obecnie oferowany przez ich sklep asortyment jest wystarczający. Jednakże 

udało się wskazać kilka kategorii, które cieszą się zainteresowaniem – niezależnie od formy zatrudnienia 

kobiet, są to: odzież, dodatki, akcesoria (13%), produkty farmaceutyczne (11%), czy artykuły  
dziecięce, zabawki (10%) oraz kosmetyki i perfumy (10%).

Poniżej prezentujemy wykres przedstawiający wyniki dla ogółu (wszystkich kobiet obecnie zajmujących 

się e-commerce, niezależnie od formy zatrudnienia) oraz dwa oddzielne wykresy dla kobiet prowadzą-

cych własną firmę oraz zatrudnionych w firmach, aby wskazać różnice między tymi grupami. Kobiety 

prowadzące własne biznesy chciałyby handlować również produktami/usługami z branży odzież, 
dodatki, akcesoria (14%) oraz usługi edukacyjne, szkoleniowe (10%). Natomiast osoby zatrudnione 
na stanowiskach e-commerce w firmach, deklarowały większe zainteresowanie artykułami 
dziecięcymi, zabawkami (14%), a także produktami farmaceutycznymi (14%).
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Jakimi produktami/usługami chciałaby Pani jeszcze handlować przez internet?

Wykres prezentujący deklaracje wszystkich kobiet obecnie prowadzących sprzedaż online, niezależnie 

od tego, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy są zatrudnione.

Niczym więcej, asortyment obecnie prowadzonego  
przeze mnie sklepu jest wystarczający

Odzież, dodatki, akcesoria

Produkty farmaceutyczne

Artykuły dziecięce, zabawki

Kosmetyki/perfumy

Usługi edukacyjne, szkoleniowe

Multimedia (aplikacje, e-booki itp.)

Meble i wystrój wnętrz

Usługi coachingowe/mentoringowe

Produkty spożywcze

Produkty/usługi telemedyczne

Biżuteria

Podróże, rezerwacja

Artykuły dla kolekcjonerów

Sprzęt RTV/AGD

Obuwie

Materiały budowlane i wykończeniowe

Sprzęt komputerowy

Bilety do kina/teatru

Książki, płyty, filmy

Oprogramowanie komputerowe

Ubezpieczenia

Gry komputerowe

Inne. Wpisz jakie?

43%

13%

11%

10%

10%

8%

8%

8%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

1%

2%
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Jakimi produktami/usługami chciałaby Pani jeszcze handlować przez internet?

Własna firma

45%

14%

10%

8%

6%

6%

8%

6%

6%

4%

2%

4%

2%

4%

2%

2%

4%

Niczym więcej, asortyment obecnie prowadzonego  
przeze mnie sklepu jest wystarczający

Odzież, dodatki, akcesoria

Usługi edukacyjne, szkoleniowe

Produkty farmaceutyczne

Kosmetyki/perfumy

Usługi coachingowe/mentoringowe

Produkty spożywcze

Meble i wystrój wnętrz

Artykuły dziecięce, zabawki

Produkty/usługi telemedyczne

Multimedia (aplikacje, e-booki itp.)

Obuwie

Artykuły dla kolekcjonerów

Oprogramowanie komputerowe

Biżuteria

Książki, płyty, filmy

Inne. Wpisz jakie? strategia marketingowa dla firm

Jakimi produktami/usługami chciałaby Pani jeszcze handlować przez internet?

Zatrudnienie w firmie

14%

42%

14%

12%

12%

12%

9%

9%

7%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

Niczym więcej, asortyment obecnie prowadzonego  
przeze mnie sklepu jest wystarczający

Artykuły dziecięce, zabawki

Produkty farmaceutyczne

Multimedia (aplikacje, e-booki itp.)

Kosmetyki/perfumy

Odzież, dodatki, akcesoria

Meble i wystrój wnętrz

Podróże, rezerwacja

Biżuteria

Sprzęt RTV/AGD

Usługi edukacyjne, szkoleniowe

Usługi coachingowe/mentoringowe

Produkty/usługi telemedyczne

Artykuły dla kolekcjonerów

Materiały budowlane i wykończeniowe

Produkty spożywcze

Sprzęt komputerowy

Bilety do kina/teatru

Ubezpieczenia

Gry komputerowe

Książki, płyty, filmy

Obuwie
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Kobiety, które obecnie prowadzą własne firmy w obszarze e-commerce, zapytaliśmy o to, czy jest to ich 

jedyne źródło utrzymania. Okazuje się, że tylko dla 24% kobiet prowadzących własne firmy, sprzedaż 

internetowa stanowi jedyne źródło dochodu i utrzymania.

       E-biznes jako źródło dochodu 

Teraz głównym źródłem dochodu jest mój biznes tradycyjny. Platformę, którą tworzę staram się cały czas 

nadzorować i wkrótce wystartujemy, ale nie mogę jej jeszcze traktować jako czegoś pewnego. Nie wiem, 

czy i jak zaskoczy. Jednak, gdy myślę o niej, to myślę perspektywistycznie – mam nadzieję, że kiedyś będzie 

znaczącym źródłem dochodu i kiedyś te proporcje między biznesem tradycyjnym, a online się odwrócą.

– Osoba rozważająca wejście w e-commerce

traktuje je jako dodatkowe źródło  

dochodu, nie stanowiące głównego, 
wiodącego źródła dochodu.

traktuje je jako dodatkowe źródło  

dochodu, ale stanowiące główne  

źródło dochodu.
53% 24%

Dla większości kobiet prowadzących własną działalność w obszarze e-biznesu, sprzedaż internetowa  

nie jest jedynym źródłem dochodu, przy czym:

Komentarz eksperta:

Zdaje się, że duża część kobiet, która zabiera się za e-commerce lub po prostu sprzedaż internetową,  

traktuje to jako coś, co można robić dodatkowo, po godzinach, nie traktują tego zbyt poważnie.  

A to ogromny błąd, bo e-biznes, tak samo jak każdy inny, wymaga absolutnie 100% zaangażowania.  

Tylko wtedy możliwe jest zbudowanie czegoś, co będzie trwale prosperować i sukcesywnie się rozwijać.

Zuzanna Schön 

B2B Marketing Director (Central Cluster) Regional Marketing Leader 

z 19-letnim doświadczeniem w Digital Marketingu

53%

24%24%

Tak, to moje jedyne źródło 
dochodu i utrzymania

Nie, to moje dodatkowe  
źródło utrzymania, ale stanowi  

główne/wiodące źródło dochodu

Nie, to moje dodatkowe źródło  
utrzymania i nie stanowi  

głównego/wiodącego źródła dochodu

Czy prowadzona przez Panią sprzedaż w internecie  

jest Pani jedynym źródłem dochodu?
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Większość kobiet funkcjonujących w biznesie online, niezależnie od tego, czy działa w ramach własnej 

działalności, czy też z ramienia firmy, w której jest zatrudniona, deklaruje korzystanie z własnej  
platformy e-commerce (51%). Również wysoko jako platforma handlu internetowego wskazywany 
jest Facebook (34%).

Jednak co ciekawe, osoby prowadzące własne firmy, deklarują wykorzystywanie wielu dodatkowych 

form handlu, bardziej zróżnicowanych i tak samo często, jak z własnej platformy, korzystają z Facebooka 

(38% i 36%). Natomiast wśród kobiet zatrudnionych w firmach, zdecydowanie dominującą formą była 

własna platforma e-commerce (wskazało na nią 65%), natomiast pozostałe platformy wykorzysty-
wane są znacznie rzadziej.

Badanie pokazało, że niezależnie od tego, w jakiej formie zatrudnienia działają kobiety, w handlu online 

wykorzystują różne kanały. Również co ważne, większość z nich, myśląc o e-commerce słusznie zauwa-

żało, że nie jest to wyłącznie sama sprzedaż produktu lub usługi, ale również komunikacja  
i budowanie relacji z konsumentem, co zazwyczaj odbywa się przede wszystkim za pomocą  
social mediów.

       Jakie formy handlu wykorzystywane są w e-biznesie? 

Badane osoby deklarują korzystanie z własnych platform, co z wielkim prawdopodobieństwem może 

oznaczać, że przeważająca część sprzedaży odbywa się we własnym sklepie, a nie na platformach  

socialowych albo platformach typu Marketplace. Potwierdza to niską rozpoznawalność platform,  

na jakich budowane są rozwiązania sklepów online.

Może to stanowić ogromną szansę dla właścicieli gotowych rozwiązań, które poprzez  

odpowiednie działania edukacyjne, komunikację i inne aktywności marketingowe mogą zyskać  

na popularności w nowej rzeczywistości pandemicznej. Oczywiście patrząc od drugiej strony  

de facto nie ma znaczenia nazwa platformy e-sklepu, a raczej dopasowanie jej do potrzeb i oczekiwań 

właścicieli e-sklepów. Biorąc pod uwagę specyficzny czas związany z Covid być może dużo ważniejsze 

stało się tempo działania i łatwość implementacji rozwiązania niż marka platformy i szerokie spektrum 

oferowanych możliwości.

– Dorota Bachman, Fundacja Kobiety e-biznesu

Z których form handlu internetowego obecnie Pani korzysta i/lub zamierza Pani skorzystać prowadząc 

sprzedaż przez internet?

Wykres prezentujący deklaracje wszystkich kobiet obecnie prowadzących sprzedaż online, niezależnie 

od tego, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy są zatrudnione.

Z własnej platformy e-commerce

Facebook

Z gotowej platformy e-commerce

Allegro

LinkedIn

OLX

Vinted

Amazon

eBay

Inne. Napisz Jakie?

51%

34%

27%

28%

11%

3%

2%

1%

1%

15%
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Z których form handlu internetowego obecnie Pani korzysta i/lub zamierza Pani skorzystać prowadząc 

sprzedaż przez internet?

Własna firma

Z własnej platformy  
e-commerce

Facebook

Z gotowej platformy 
 e-commerce

Allegro

LinkedIn

OLX

Vinted

Inne. Napisz Jakie?

Z własnej platformy  
e-commerce

Facebook

Allegro

Z gotowej platformy 
 e-commerce

LinkedIn

Amazon

eBay

Vinted

Inne. Napisz Jakie?

38%

36%

28%

24%

10%

6%

2%

18%

65%

33%

32%

26%

12%

2%

2%

2%

12%

Zatrudnienie w firmie

Z których form handlu internetowego obecnie Pani korzysta i/lub zamierza Pani skorzystać prowadząc 

sprzedaż przez internet?

Inne: Decobaazar.pl, Etsy, Mustache, Instagram, Skype, strona www, 
strona internetowa firmy, za pośrednictwem poczty email, platformy 
innych e-sklepów, gotowa aplikacja z której generuje się linki

Inne: apteki internetowe e-drogerie, Ceneo, Instagram, Uber Eats
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Korzystanie z gotowych platform

Osoby, które zadeklarowały korzystanie z gotowych platform e-commerce, zapytaliśmy o to, z jakich 

dokładnie platform korzystają. Co ciekawe, okazało się, że korzystanie z gotowych platform e-com-
merce prezentuje się nieco inaczej w zależności od tego, czy ktoś prowadzi własną działalność, czy 

też zajmuje się e-commerce jako osoba zatrudniona w firmie.

Wśród osób prowadzących własne firmy najpopularniejsze są platformy takie jak Woocommerce  
i Shopify (po 21%).

Natomiast wśród osób zatrudnionych w firmach zajmujących się sprzedażą online, dominująca jest plat-

forma Magento (27%), a także Prestashop i Shoper (po 18%).

Pogłębione wywiady z kobietami pozwoliły nam przybliżyć się do wyjaśnienia tego zjawiska. Platformy, 

takie jak Magento czy SAP Hybris, postrzegane są jako platformy dedykowane dużym firmom, odpo-

wiadające zaawansowanym potrzebom organizacji, stanowiące poważne narzędzia, dopasowane do 

indywidualnych potrzeb firm i obsługiwanych branż. Platformy te są w stanie obsługiwać szeroki asorty-

ment, mają szereg funkcji i możliwości integracji z innymi procesami występującymi w firmach. Natomiast 

(szczególnie osoby prowadzące własne firmy) poszukują narzędzi o przyjaznym interfejsie, userfriendly, 

łatwo modyfikowalnych, zawierających wiele dostępnych szablonów, które można samodzielnie wybrać 

i dopasować do swojego biznesu.

Rozglądałam się za platformami, nawet mam jakieś pojedyncze doświadczenia z różnymi, dostępnymi  

na rynku. Jednak większość z nich nie podobała mi się jeśli chodzi o propozycje szablonów. Miałam swoją 

wizję strony, a żadna z tych platform nie oferowała czegoś, co przypadłoby mi do gustu. Platfroma Wix 

sprawdziła się u mnie idealnie, bo dopasowała się w mój gust, bardzo dobrze się na niej pracuje.

– Osoba rozważająca wejście w e-commerce

Nie chciałam na Wordpresie, bo dla mnie był nieodpowiedni pod kątem estetycznym. Jestem estetką  

i produkt musi mieć różne rozwiązania. (…) Zaczęłam na Wordpress, ale ciągle było coś nie tak i w końcu 

otrzymałam poradę, żeby wypróbować inne rozwiązania, bardziej funkcjonalne i odpowiadające mi pod 

kątem estetycznym – i rzeczywiście one bardziej mi odpowiadały. Korzystałam m.in. z Shopify.

– Osoba obecnie działająca w e-commerce

Platformy, takie jak Shoplo, Shoper itp., są dobre na początek, bo można zbudować samemu  

i na szybko, ale w dłuższym użytkowaniu wychodzą niedoskonałości – np. nie można ich edytować,  

bardzo ograniczające. Woocomerce jest godny polecenia.

– Osoba obecnie działająca w e-commerce
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Z których gotowych platform Pani korzysta?

Wykres prezentujący deklaracje wszystkich kobiet obecnie prowadzących sprzedaż online, niezależnie 

od tego, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy są zatrudnione.

16%

16%

12%

8%

8%

8%

4%

4%

4%

8%

32%

*Odpowiedzi "Inne" podane są przy poniższych wykresach, prezentujących wyniki w podziale.

Woocommerce

Shopify

Magento

Prestashop

Shoplo

Shoper

SalesForce Commerce

Oracle commerce

Wellcommerce

Nie pamiętam/nie wiem…

Inne. Wpisz jakie?*

Z których gotowych platform Pani korzysta?

Własna firma

Z których gotowych platform Pani korzysta?

Zatrudnienie w firmie

Woocommerce

Shopify

Oracle commerce

Shoplo

Nie pamiętam/nie wiem…

Inne. Wpisz jakie?

Magento 

Prestashop

Shoper 

SalesForce Commerce

Shoplo

Woocommerce

Shopify

Nie pamiętam/nie wiem…

Inne. Wpisz jakie?

Inne: Atomstore, IAI IdoSell, własny CRM

Inne: Home.pl, Opensolution, 
partnerów biznesowych, Sellingo, 
Shopshood

21%

21%

7%

7%

7%

36%

27%

27%

18%

18%

9%

9%

9%

9%

9%
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Respondentki wskazały na liczne działania, które wymagają usprawniania i rozwoju, aby zwiększyć 

sprzedaż e-sklepu.

Kobiety, które prowadzą własne firmy najczęściej wskazywały na optymalizację SEO (48%) oraz  

inwestycję w kampanię reklamową (42%), a dalej, w kolejności lepsze mechanizmy promocyjne 
(24%) i integrację z social media (24%).

Natomiast kobiety zajmujące się sprzedażą online w ramach obowiązków zawodowych jako obszary 

wymagające rozwoju wskazywały najczęściej lepszą analitykę dotyczącą zamawiających/klientów 
(58%), lepsze mechanizmy promocyjne (42%) oraz opisy produktów (42%), a dalej integrację 
z social media (37%).

Można zauważyć, że cele kobiet zajmujących się zawodowo e-commerce są bardziej biznesowe, marke-

tingowe, nieco bardziej zaawansowane, natomiast potrzeby rozwojowe w zakresie e-commerce kobiet 

prowadzących własne firmy są bardziej bazowe, związane bardziej z samą widocznością sklepu 

w internecie.

       Jakie działania są planowane w celu zwiększenia 

       sprzedaży prowadzonych e-biznesów? 

Lepsza analityka danych zamawiających, która wskazywana była przez tak wiele kobiet jako obszar 

wymagający rozwinięcia, może oznaczać jak ważne jest zrozumienie swojej grupy docelowej. Kobiety 

zawodowo zajmujące się e-commerce działają bardziej świadomie, prawdopodobnie są bardziej  

wyedukowane w tym zakresie, wiedzą, jak ważna jest analiza ruchu na stronie, danych osób  

odwiedzających sklep, etc.

Druga grupa docelowa, jaką są kobiety prowadzące własne firmy, zwłaszcza na początku budowania 

biznesów w sieci, wymaga większej edukacji, wiedzy, doradztwa, na jakie obszary warto zwracać  

uwagę prowadząc biznes online.

– Justyna Skorupska, Fundacja Kobiety e-biznesu
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Jakie obszary chciałaby Pani teraz rozwijać, aby zwiększyć sprzedaż z e-sklepu?

Wykres prezentujący deklaracje wszystkich kobiet obecnie prowadzących sprzedaż online, niezależnie 

od tego, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy są zatrudnione.

SEO optymalizacje

inwestycja w kampanię reklamową

lepsza analityka zamawiających

lepsze mechanizmy  
promocyjne na platformie

integrację z social mediami

nowy asortyment

treści na blogu

personalizacja

opisy produktów

zdjęcia produktów

lepsza wyszukiwarka

wersja mobilna e-sklepu

nowe formy płatności

łatwiejsza obsługa w panelu  
do zarządzania

nie wiem/trudno powiedzieć

nie chcę nic więcej rozwijać,  
obecny poziom sprzedaży mnie  

satysfakcjonuje

41%

35%

34%

32%

30%

27%

24%

22%

22%

18%

15%

14%

11%

10%

4%

2%
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Jakie obszary chciałaby Pani teraz rozwijać, aby zwiększyć sprzedaż z e-sklepu?

Własna firma

Jakie obszary chciałaby Pani teraz rozwijać, aby zwiększyć sprzedaż z e-sklepu?

Zatrudnienie w firmie

SEO optymalizacje

inwestycja w kampanię  
reklamową

lepsze mechanizmy  
promocyjne na platformie

integrację z social mediami

nowy asortyment

treści na blogu

lepsza analityka zamawiających

zdjęcia produktów

wersja mobilna e-sklepu

lepsza wyszukiwarka

personalizacja

nowe formy płatności

łatwiejsza obsługa  
w panelu do zarządzania

opisy produktów

nie wiem/trudno powiedzieć

nie chcę nic więcej rozwijać,  
obecny poziom sprzedaży mnie  

satysfakcjonuje

lepsza analityka zamawiających

lepsze mechanizmy  
promocyjne na platformie

opisy produktów

integrację z social mediami

personalizacja

nowy asortyment

SEO optymalizacje

inwestycja w kampanię  
reklamową

treści na blogu

zdjęcia produktów

nowe formy płatności

lepsza wyszukiwarka

wersja mobilna e-sklepu

łatwiejsza obsługa  
w panelu do zarządzania

nie wiem/trudno powiedzieć

48%

42%

24%

24%

22%

14%

12%

22%

14%

12%

10%

4%

4%

4%

4%

4%

58%

42%

37%

35%

33%

33%

28%

26%

23%

19%

19%

16%

16%

5%

42%
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Komentarz eksperta:

Różnice w potrzebach zależą od modelu zarządzania np. e-sklepem i roli obowiązków  

pracujących nad projektem. Osoby zawodowo związane z e-commerce naturalnie mają  

bardziej specjalistyczne potrzeby, stąd na pierwszej pozycji pojawiła się kwestia analityki,  

która jest kluczowym obszarem, umożliwiającym optymalizację procesów sprzedażowych  

online. Osoby zarządzające całym biznesem mają nieco inną perspektywę i nie muszą posiadać tak 

specjalistycznych kompetencji. Kluczowe jest, aby otaczały się zaufanymi ekspertami, którzy będą mogli 

wspierać je swoją wiedzą. Zdarza się, że osoby odpowiedzialne za e-biznes same mają background, który 

pozwala im np. skutecznie prowadzić kampanie reklamowe czy np. pracować nad optymalizacją dome-

ny pod kątem widoczności, jednak należy pamiętać, że brak tej wiedzy nie blokuje nas przed prowadze-

niem e-biznesu, zwłaszcza, że istnieje wiele platform umożliwiających zdobywanie wiedzy w tym zakresie  

i czerpanie od ekspertów.

Adrianna Kubik 

Business Director | Board Member 

They.pl | digital marketing agency
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    VIII. Charakterystyka kobiet 
    rozważających wejście
    w e-commerce 

Poniżej analizujemy, jaki udział zapytanych kobiet zamierza, i w jakim czasie, rozpocząć handel przez 

internet – co stanowi potencjał dla rozwoju e-commerce zarówno w postaci sklepów internetowych, jak 

również poprzez aktywne działanie w obrębie platform marketplace i social media.

       Kim są kobiety rozważające wejście w e-commerce? 

Podobnie jak wśród kobiet obecnie działających w e-commerce, również wśród rozważających wejście 

w ten obszar, najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 35-44 lata (41%), choć zainteresowanie 

obszarem e-commerce widać również wśród osób w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata (po 26%).

        Wiek

W jakim jest Pani wieku?

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

5%

26%

41%

26%

2%

Kobiety zainteresowane działaniem w obszarze e-commerce najczęściej posiadają wykształcenie 
wyższe (81%), podobnie jak wśród osób już działających w tym biznesie. Jednocześnie warto zauważyć, 

że są wśród nich również kobiety z wykształceniem niepełnym wyższym/licencjackim, prawdopodobnie 

ze względu na nieco większy odsetek osób w młodszych grupach wiekowych zainteresowanych tym 

biznesem, niż wśród działających już w e-commerce.

        Wykształcenie

Jakie ma Pani wykształcenie?

Średnie  
ogólnokształcące/techniczne

Niepełne  
wyższe/licencjackie

Wyższe

7%

12%

81%
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Sytuacja zawodowa kobiet rozważających wejście w e-commerce jest zróżnicowana. Co ciekawe, naj-

więcej z nich dziś pracuje na pełen etat (45%), część prowadzi, współprowadzi własną działalność/
spółkę (31%), ale spory odsetek stanowią także kobiety pracujące na część etatu, umowę zlecenie, 
umowę o dzieło (17%).

        Sytuacja zawodowa

Proszę określić swoją obecną sytuację zawodową.

Pracuję na pełen etat

Prowadzę/współprowadzę  
działalność gospodarczą/spółkę

Pracuję na część etatu/ 
umowę zlecenie/umowę o dzieło

Uczę się/studiuję

Jestem na urlopie 
wychowawczym/macierzyńskim

Jestem bezrobotna

Zajmuję się domem,dziećmi

Inne – wpisz swoją odpowiedź

45%

31%

17%

9%

5%

5%

2%

2%

       W jakim okresie/w jakiej perspektywie czasu planują       
  wejść w e-commerce? 

Spośród osób, które rozważają sprzedaż online, zdecydowana większość, bo aż 62% kobiet, chciałaby 
ją rozpocząć w ciągu najbliższych 6 miesięcy, co stanowi niedaleką perspektywę czasu i może ozna-

czać, że na poważnie rozważają wejście w branżę e-commerce.

Ostatnie miesiące pandemii wygenerowały wiele nowych potrzeb konsumenckich, kupujemy w inter-

necie więcej, chętniej, częściej. Deklaracje badanych kobiet pokazują, jak szybko chcą na te potrzeby 

odpowiedzieć, wychodząc naprzeciw rynkowi z nowymi biznesami online.

Kiedy chciałaby Pani rozpocząć sprzedaż produktów/usług przez internet?

24%

38%

21%

7%

10%

W ciągu najbliższych 2 miesięcy

W ciągu 2-6 miesięcy

W ciągu 6-12 miesięcy

W ciągu roku

W dłuższej perspektywie  
czasu niż rok
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       Jakie branże je interesują? Gdzie widzą potencjał? 

Badanie pokazało, że duża część kobiet, które rozważają wejście w e-commerce, skoncentrowana 
jest na sprzedaży usług – głównie usług edukacyjnych (36%), a także coachingowych (19%), a więc 

branż, które od pewnego czasu dość mocno obecne są w internecie, wcześniej dostępne głównie  

w sprzedaży tradycyjnej.

Dopiero na kolejnych miejscach, z nieco niższym odsetkiem wskazań pojawiają się produkty.

Według osób rozważających wejście w e-commerce, branżami z najwyższym potencjałem wydają się 

być usługi edukacyjne i szkoleniowe (handlować w internecie chciałoby nimi 36% wszystkich rozważa-

jących wejście w e-biznes).

Pozostałe branże plasują się nieco niżej, choć dość wysokie miejsce zajęły również kosmetyki i perfumy 
(po 19%) oraz odzież, dodatki, akcesoria (17%).

Obecnie e-commerce to nie tylko handel produktami, ale również usługami. Pierwszy krok, który  

wykonujemy przed wyborem masażysty, tłumacza czy notariusza to otwarcie wyszukiwarki internetowej. 

Sprawdzamy nie tylko lokalizację czy zakres usług, ale również opinie innych na temat danej firmy,  

jak również porównujemy ceny. Jeśli odwiedzający nie dokona zakupu od razu, być może stracimy go  

na zawsze. Jedno wyszukanie w Google uruchamia lawinę reklam w oparciu o historię naszej aktywności. 

Jeśli nasza konkurencja przeznacza więcej środków na remarketing to być może nasz potencjalny klient 

trafi właśnie do konkurencji.

Obserwujemy ogromny wzrost aktywności wielu firm, zarówno sprzedających produkty jak i usługi  

w obszarze e-commerce oraz rozszerzanie kanałów sprzedaży o tzw. marketplace czyli platformy  

umożliwiające dotarcie do większej ilości odbiorców. W przypadku Pań prowadzących własną działalność 

są to bardzo często biznesy kojarzone tradycyjne z kobietami, czyli usługi Wellness, fitness, zdrowie, uroda. 

Przedmiotem sprzedaży może być zarówno krem do twarzy, jak i profesjonalny zabieg kosmetyczny.  

Aby jednak przekonać kupującego o wyjęciu karty kredytowej i dokonaniu zakupu tu i teraz kluczowa  

jest odpowiednia komunikacja, wzbudzenie zaufania i nierzadko zachęta finansowa w postaci rabatu.

Tomasz Sitarski 

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu | Up Bonus 

Komentarz eksperta:
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Inne: artykuły dla zwierząt, odszkodowania, odzież specjalistyczna 
(rękawice dla przemysłu i branży motoryzacyjnej), produkty  
wspomagające ekologiczny tryb życia, usługi dla biznesu,  
usługi konsultingowe, marketingowe, usługi marketingowe,  
usługi osobistej stylistki, usługi prawne, usługi z zakresu audytów  
komunikacji marketingowej

Jakimi produktami/usługami chciałaby Pani handlować w internecie?

Usługi edukacyjne, szkoleniowe

Usługi coachingowe/mentoringowe

Kosmetyki/perfumy

Odzież, dodatki, akcesoria

Książki, płyty, filmy

Multimedia (aplikacje, e-booki itp.)

Biżuteria

Meble i wystrój wnętrz

Produkty farmaceutyczne

Artykuły dla kolekcjonerów

Artykuły dziecięce, zabawki

Obuwie

Produkty spożywcze

Podróże, rezerwacja

Produkty/usługi telemedyczne

Materiały budowlane  
i wykończeniowe

Samochody i części samochodowe

Bilety do kina/teatru

Inne. Napisz jakie?

36%

19%

19%

17%

14%

10%

9%

7%

7%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

17%
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       E-biznes jako źródło dochodu wśród kobiet  
       rozważających wejście w e-commerce 

Podobnie jak w przypadku osób obecnie zajmujących się e-commerce, tak też w przypadku osób  

rozważających wejście w e-biznes, sprzedaż w internecie nie będzie stanowić jedynego źródła 
dochodu dla większości osób. Aż 76% deklaruje, że będzie to ich dodatkowe źródło dochodu.

50% zakłada, że nie będzie ono stanowiło wiodącego źródła finansowego.

Dość liczba grupa osób, 26% zakłada, że nie będzie to ich jedyne źródło dochodu, ale będzie głównym 

źródłem. Tylko 11% chciałoby, aby to było ich jedyne źródło dochodu i utrzymania.

Czy prowadzona przez Panią sprzedaż w internecie będzie Pani jedynym źródłem dochodu?

       Jaki budżet planują przeznaczyć na założenie biznesu  
       w internecie? 

Trudno jednoznacznie określić jakich środków finansowych wymaga otwarcie swojego sklepu interneto-

wego. Dane z badania są mocno rozproszone i pokazują, że wiedza w tym zakresie jest ograniczona.

Aż 50% badanych w pierwszym roku działalności chciałoby przeznaczyć max do 9 tys. zł. Spora 

część (30%) do 5 tys. zł. W badaniu pojawiły się również osoby, które planują przeznaczyć relatywnie 

wysoki budżet, bo aż ponad 20 tys. zł (24%).

Warte zauważenia jest również, że 11% nie wie/nie ma wiedzy jakich środków wymagać będzie taka 
inwestycja.

Tak, będzie to moje  
jedyne źródło dochodu  

i utrzymania

11%

26%

50%

13%

Jaką kwotę planuje Pani zainwestować w swój biznes w internecie w pierwszym roku funkcjonowania 

firmy?

30%

20%

7% 9%

24%

11%

Nie wiem/nie mam wiedzy  
jakich środków wymaga 

taka inwestycja

Nie wiem/trudno  
powiedzieć

Nie, to będzie moje dodatkowe  
źródło utrzymania i nie będzie  

ono stanowić głównego/wiodącego 
źródła dochodu

Nie, będzie to moje dodatkowe 
źródło utrzymania, ale będzie 

ono stanowić główne/wiodące 
źródło dochodu

Do 5 tys. zł ok. 5 - 9 tys. zł ok. 10 -14 tys. zł ok. 15 - 20 tys. zł Ponad 20 tys. zł
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       Z jakich form handlu internetowego zamierzają  
       korzystać? 

Większość kobiet rozważających sprzedaż internetową zakładając biznes w internecie zamierza korzy-

stać z gotowych platform e-commerce (wskazało na nie aż 47% badanych). Ważną platformą sprze-

dażową okazał się również Facebook (47%). Korzystanie z gotowych rozwiązań i platform e-commerce 

wydaje się być najłatwiejsze, najbardziej dostępne finansowo, ale również technicznie, co jest szczegól-

nie ważne dla osób, które w e-commerce stawiają pierwsze kroki.

Sporo odsetek wskazał również takie kanały jak: Linkedin (29%) i Allegro (26%).

Z jakich form handlu internetowego zamierza Pani korzystać po rozpoczęciu sprzedaży przez internet?

Osoby, które zadeklarowały zamiar korzystania z gotowych platform, najczęściej wskazywały na Shoper 
(30%), a także Shoplo (26%) oraz Woocommerce (22%). Są to platformy, które wskazywane były 
również przez osoby obecnie działające w e-commerce, które prowadzą własne firmy.

Warto jednocześnie podkreślić, że aż 30% osób, które zadeklarowały chęć korzystania z gotowych 
platform, nie potrafiły wskazać konkretnej platformy, z której chciałyby korzystać. Potwierdza to tezę, 

że wśród kobiet zainteresowanych e-commerce istnieje niewielka świadomość dostępnych na rynku 

platform, wiedzy o nich oraz różnic między poszczególnymi rozwiązaniami.

Z gotowej platformy e-commerce

Facebook

Z własnej platformy e-commerce

LinkedIn

Allegro

OLX

Amazon

eBay

Inne. Wpisz jakie?

Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym

47%

47%

31%

29%

26%

14%

9%

7%

7%

3%

Z jakich gotowych platform zamierza Pani skorzystać?

Shoper

Shoplo

Woocommerce

Prestashop

Shopify

Sky-shop

IBM commerce

Shopware

Magento

Red cart

Nie wiem jeszcze z jakiej konkretnie  
platformy chciałabym korzystać

30%

26%

22%

15%

15%

11%

4%

4%

4%

4%

30%
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Rozwój e-commerce znacznie przyspieszył w ciągu ostatnich kilku lat, a Covid-19 okazał się skokiem  

na głęboką wodę dla wielu firm i osób, które rozważały wejście w biznes internetowy.  

W związku z tym niezbędne jest budowanie świadomości i wiedzy wśród osób zainteresowanych  

e-biznesem. Pojawia się zatem pytanie, jakimi kanałami komunikować się z odbiorcami, osobami  

zainteresowanymi tym obszarem?

W chwili obecnej kobiety najchętniej korzystają z webinarów (46%), choć prawdopodobnie ma to  

związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz przeniesieniem wielu wydarzeń do strefy online –  

w ostatnich miesiącach była to jedna z najbardziej dostępnych możliwości spotkań, organizacji konfe-

rencji, wykładów, etc.

Spora część kobiet chętnie korzysta również z porad eksperta – różnych form doradztwa, konsultacji, 
spotkań z ekspertami (46%). Wiąże się to mocno z dużym zaufaniem do osób, które profesjonalnie zaj-

mują się obszarem online.

Inne wskazywane i chętnie wykorzystywane kanały informacyjne poszerzające wiedzę o biznesie inter-

netowym, to spotkania i konferencje branżowe.

Skąd czerpie/chciałaby Pani czerpać informacje związane z prowadzeniem biznesu online?

Webinary

Porada eksperta – doradztwo/ 
konsultacje/spotkanie ze specjalistą

Spotkania branżowe

Konferencje branżowe online

Profile branżowe na LinkedIn

Profile branżowe na Facebook’u

Podcasty

Konferencje branżowe offline

Newslettery, e-maile

Prasa branżowa

Profile branżowe na Instagramie

Blogi autorskie, jakie?

Blogi branżowe, jakie?

Inne, wpisz jakie?

Nie szukam/szukałabym informacji  
związanych z prowadzeniem  

biznesu online

       Zdobywanie wiedzy o e-commerce 

46%

46%

34%

34%

27%

25%

22%

22%

17%

16%

12%

6%

7%

3%

3%
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