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1. Wprowadzenie 

Pojęcie e-biznesu  

Wyrażenie e-biznes pierwszy raz zostało wprowadzone w 1995 roku przez 

firmę IBM.  Możemy wyróżnić różne definicje tego pojęcia: 

 

najogólniejsza mówi o tym, że e-biznes jest rodzajem 
biznesu działającym poprzez wykorzystywanie możliwości 
teleinformatycznych, w tym głównie Internetu 

może być wsparciem dla tradycyjnej formy biznesu, bądź też 
stanowić główne źródło dochodu 

• wymianę informacji między producentami, odbiorcami i 
dystrybutorami produktów oraz usług, 

• zawieranie umów/kontaktów, 

• przesyłanie dokumentów, 

• pozyskiwanie nowych kontaktów, 

• prowadzenie telekonferencji, 

• wyszukiwanie wiadomości i informacji 

pojęcie biznesu elektronicznego obejmuje:  

e-biznes jest rozumiany także jako relokacja zewnętrznych 
oraz wewnętrznych procesów biznesowych do zasobów 
teleinformatycznych 

• działaniami mającymi na celu zastępowanie wszędzie, tam gdzie 
jest to możliwe, wszelkich materialnych produktów i usług 
świadczonych w sposób tradycyjny/bezpośredni na cyfrowe, 
przesyłane za pomocą sieci telekomunikacyjnych bądź usług 
świadczonych zdalnie przez sieć, a także na wprowadzaniu 
nowych produktów/usług cyfrowych, które nie mają swoich 
bezpośrednich/tradycyjnch odpowiedników. 

w modelowym ujęciu e-biznes charakteryzuje się: 
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Podstawowe pojęcia w e-biznesie 

 

biznesplan – jest dokumentem, który ma udowodnić, że twoja działalność 
będzie dawać dochód potrzebny do pokrycia kosztów oraz satysfakcjonujące 
zyski 

pasywny dochód – generowany jest przez aktywa 

web design – projektowanie stron www 

witryna biznesowa – strona www promująca produkt/usługę/firmę 

B2B – platforma kontaktowa dla podmiotów gospodarczych – producentów, 
hurtowników, dostawców, odbiorców 

B2C – platforma utworzona przez firmy dla indywidualnych klientów 

e-commerce – e-handel – sprzedaż usług i produktów przez Internet 

sklep internetowy – platforma e-commerce działająca jako platforma 

program partnerski – szczególna współpraca firm z partnerami 

aukcja internetowa – forma platformy e-commerce, w której występuje 
sprzedaż typu B2B, B2C oraz C2C (konsument konsumentowi) 

e-marketing – marketing działający w Intrenecie  

m-marketing – marketing mobilny – oparty na technologiach 
telefonów/tabletów 

push marketing – najbardziej powszechna wersja marketingu, w której 
sprzedawca wychodzi z propozycją usług/produktów do klienta 
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pull marketing – klient sam zwraca się do sprzedawcy po informacje na temat 
oferowanych usług czy produktów 

badania marketingowe – element marketingu 

reklama – narzędzie marketingu mające na celu generowanie zysków ze 
sprzedaży 

branding – proces mający na celu wytworzenie w umysłach klientów 
pozytywnych skojarzeń z daną marką 

marketing wirusowy – idea polega na stworzeniu takiej usługi/produktu, która 
będzie dobrowolnie przekazywana przez 1 odbiorcę innym osobom 

katalog internetowy – budowane przez ludzi, statyczne zbiory stron www 

publicity – darmowa reklama 

public relations – PR, komunikowanie się z klientami, kontrahentami, czy też 
pracownikami; ma na celu kreowanie wizerunku publicznego firmy inną formą 
niż reklama 

copywriting – tworzenie skutecznych tekstów używanych, np. w reklamie, 
ofercie czy mailingu 

direct mail – forma marketingu oparta na sprzedaży dóbr poprzez pocztę 
tradycyjną oraz elektroniczną 

spam – niezamówiona informacja handlowa 

elektroniczne publikacje – wszelkie publikacje nie mające materialnej formy – 
przykład – newsletter 

e-zin – elektroniczna publikacja 

newsletter – powiadomienie subskrybentów o nowości/zmianie w serwisie 
bądź oferowanych usługach 
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Zalety e-biznesu 

 

Mierzalność efektywności e-marketingu oraz komunikacji z klientami – jest to 
możliwe dzięki statystykom, ale także różnym dostępnym narzędziom. W e-
biznesie w prosty sposób można kontrolować wydatki, ruchy klientów oraz 

własną skuteczność. Wszelkie strategiczne działania można 
podporządkowywać statystykom, te z kolei jesteś w stanie wygenerować 

całkowicie za darmo! 

Szybkość w wymianie informacji. 

Nieustanny dostęp do informacji – w tym do np. ofert konkurencyjnych firm, 
które są umieszczane w sieci. 

Oszczędność czasu – np. na dojazdy do pracy. 

Niezależność – tj. praca o dowolnym czasie i porze – pracujesz kiedy i ile 
chcesz – jednakże prowadzenie e-biznesu wymaga od nas dużego 

zaangażowania (z pewnością większego, niż praca na etacie). 

Możliwość pracy zdalnej – tj. w dowolnym miejscu, nawet w domu. 
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4 najważniejsze elementy e-biznesu 

Teoria 4 elementów wg. Piotra Majewskiego składa się z 3 praw: 

 

Możliwość automatyzacji – np. w kwestii kontaktów z klientami (mailing), 
dzięki temu zaoszczędzisz czas, ale też pieniądze. 

Stosunkowo niskie koszty prowadzenia e-biznesu – np. oszczędności mogą 
być wygenerowane na wynajmie biura (nie musi znajdować się ono w 
centrum miasta). Jednak nie można pominąć kosztów związanych z 

domeną, hostingiem czy serwerem. 

Utrzymywanie relacji z klientem, a także budowanie relacji jest znacznie 
tańsze od tego w realnym wydaniu – mowa tu o mailingach, newsletterach, 
blogach czy narzędziach komunikacyjnych, dzięki którym możemy w prosty 

sposób dotrzeć do grupy docelowej.  

1 

 

Każdy biznes 
jest swojego 

rodzaju 
iloczynem 

elementów, 
takich jak: 

• pomysł/idea  

• czas 

• praca 

• pieniądze 

2 

Możliwe jest 
zmniejszenie 
udziału idei, 
czasu i pracy 

przy 
jednoczesnym, 
odpowiednim 
zwiększeniu 

udziału 
pozostałych 
elementów. 

3 

Wszystkie 
elementy, z 
wyjątkiem 

czasu, odnoszą 
się do Twojej 

osoby. Możesz 
wykorzystać 

pracę, ideę lub 
pieniądze 

innych osób. 
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Można to zobrazować jeszcze poprzez wzór: 

(idea)2 x czas x praca x pieniądze = EFEKT 

Wnioski płynące z tego równania są następujące: 

 

 

Idea/pomysł, który jest pociągający dla klienta może 
zapewnić sukces w e-biznesie. 

Skupiając się na czasie lub pracy, nie zaś na idei, efekt, 
jaki uzyskasz będzie wprost proporcjonalny do udziału 
tych 2 elementów. Oznacza to, że w najlepszym 
wypadku zauważysz systematyczny wzrost w swoim 
biznesie. Pamiętaj jednak, że tak działających firm na 
rynku jest wiele. 

Pieniądze mają znaczenie na początku działalności, z 
czasem ich przyrost nie ma już takiego wpływu na efekt. 

Wskazówki dla początkujących  

w e-biznesie 

1. Skup się w pierwszej 
kolejności na wymyśleniu 
bądź kupieniu unikalnego 
pomysłu na swój biznes. 

2. Daj sobie czas 
minimum 6 miesięcy. 

3. Na początku zacznij 
współpracę z ludźmi, 

którzy są lepsi od Ciebie, 
w dziedzinach, które nie 
są kluczowe dla Twojego 

biznesu. 

4. Zadbaj o taką kwotę 
pieniędzy, która pozwoli 
Ci ruszyć z biznesem i 
przetrwać do chwili, aż 

uzyskasz płynność 
finansową. 
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Idea 

Może się odnosić do 

dowolnego elementu Twojego 

e-biznesu. Nie skupiaj się 

jednak na poszukiwaniu 

unikalnego produktu bądź 

usługi, a raczej w pierwszej 

kolejności zadbaj o: 

 

W momencie, gdy nie będziesz w stanie wymyśleć niczego oryginalnego, co 

mógłbyś dodać do tego, co istnieje i jest dostępne na rynku, zastanów się nad 

unikalnym produktem. 

 

 

  

unikalną strategię marketingową, 

niepowtarzalny system dystrybucji, 

wyjątkowy system obsługi klienta. 

Czas 

Ważne jest, by 
uzbroić się w 
cierpliwość. Nie 
wolno zakładać, że 
już na samym 
początku nasza e-
firma będzie miała 
płynność finansową. 
Mając jakieś 
zabezpieczenie 
materialne możliwe 
jest wolne, ale za to 
systematyczne 
rozwijanie biznesu, by 
nie tracić zbyt dużo 
przy tym swojej 
energii i pieniędzy. 
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Praca 

 Jeśli tylko mamy taką 

możliwość, powinniśmy już 

od samego początku 

korzystać z pomocy innych 

osób. Nie warto kierować się 

zasadą, która bywa 

destrukcyjna, że tylko my 

sami jesteśmy w stanie zrobić coś dobrze.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieniądze 

Warto dzielić się swoimi pomysłami z 
inwestorami, którzy zabezpieczą 

aspekt finansowy firmy. Jeśli przyjmie 
się strategię powolnego wzrostu 

należy liczyć się z tym, że uzyskanie 
zysków będzie wiązało się z 

dłuższym okresem i wzmożoną 
pracą. 
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2. E-biznes – charakterystyka  

Współczesne firmy zostały ukształtowane w wyniku wszelkich przemian 

społeczno-gospodarczych oraz powstania Internetu. W sposób szczególny 

zmieniła się sama forma oraz metody prowadzenia działalności 

gospodarczych. Dzięki temu powstało wiele nowych modeli biznesowych, 

które swoje działania opierają na relacjach i zależnościach sieciowych, 

stanowiących nowe uwarunkowania do działania firm.  

 

 

Gospodarka elektroniczna 

 

Do tradycyjnej formy gospodarki wprowadzono Internet, który uzupełnił jej 

formę o nowe właściwości. Za sprawą technologii IT oraz zmianom, jakie 

zachodzą we wzorcach zachowań tradycyjna gospodarka ulega 

transformacjom. Jest to wynik wzrostu znaczenia zarówno wiedzy, jak i 

informacji.  

Nieustanny rozwój technologii internetowych, usług oraz 
aplikacji sieciowych przyczynił się do powstania tzw. 

gospodarki cyfrowej/elektronicznej.  

Można spotkać się również z określeniem gospodarki 
sieciowej – definiuje ono wzajemne powiązania pomiędzy 
procesami biznesowymi oraz działalnością gospodarczą z 

jednoczesnym wykorzystaniem technologii informatycznych.  
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Technologie ITTCE przyczyniają się do dynamicznego rozwoju e-biznesu 

oraz obejmują swoim zakresem: 

 

Częścią wspólną różnych modeli biznesowym jest informacja, która 

stanowi bazę gospodarki, najadając jej dynamiczności. Chodzi tu przede 

wszystkim o czas, miejsce i kontekst pojawiających się wiadomości. W 

momencie pojawienia się internetowych technologii możliwe stało się 

połączenie elementów tworzących informację, czyli:  

 

 

W chwili pojawienia się technologii informatycznych: 

 

telekomunikację 

technologie informacyjne 

rozrywkę 

produkty elektroniki użytkowej 

dane oraz sposób ich 
analizowania 

doświadczenie wiedzę użytkowników  

zmianie uległy relacje w biznesie  

spadły koszty produkcji, przy jednoczesnym 
wzroście produktywności, udziału klienta w 
procesie tworzenia oraz dystrybucji 

zatarła się granica pomiędzy tradycyjnymi 
podziałami na branże  

struktura wielu firm uległa spłyceniu i zawężeniu 

wzrosło znaczenie wiedzy, która bazuje na 
danych i informacjach 
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Internet pozwolił na uporządkowanie i scalenie zasobów informacyjnych, w 

postaci własności intelektualnej, będących najistotniejszą zdolnością do 

generowania zysków. Dostęp do informacji stał się prostszy i szybszy.  

 

Ekonomia w e-biznesie  

Rozwój każdego rynku związany jest z dokonywaniem transakcji. 

Podstawowymi kosztami dla e-biznesu są koszty transakcyjne – związane z 

pozyskiwaniem informacji dotyczących warunków sprzedaży i produkcji. 

Należą do nich koszty związane z: 

 

W e-biznesie – wyróżnikiem dla gospodarki sieciowej – są oparte na 

współpracy podmioty, które są zdolne do rezygnacji z własnych korzyści 

(zysków) na rzecz wspólnych celów. Tworzą one tzw. organizacje sieciowe. 

Do cech wyróżniających organizacje sieciowe zalicza się: 

 wspólne cele,  

 suwerenność i niezależność członków, 

 dobrowolność uczestnictwa, 

 elastyczny podział funkcji oraz odpowiedzialności, 

jakością produktu 

wysokością cen w 
sytuacji ich 

różnicowania 

reklamą 
określeniem 

warunków umów 

znajdowaniem 
potencjalnych 

partnerów 
transakcji 
rynkowych 

monitorowaniem 
stanu realizacji 

umowy 

egzekwowaniem 
zapisów umowy 

wycofaniem się z 
transakcji 
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 integrację różnych płaszczyzn współpracy oraz poziomów pracy, 

 ułatwienie i przyspieszenie dostępu do informacji, 

 polepszenie jakości oraz efektywności wykorzystania informacji. 

 

Współczesna gospodarka jest połączeniem tej elektronicznej (bazującej na 

rozwiązaniach technologicznych) oraz sieciowej (za pomocą technologii 

tworzone są sieci powiązań pomiędzy uczestnikami).  

 

Funkcjonowanie oraz mechanizmy gospodarki sieciowej 

 

Do zwiększenia produkcji bądź 

bogactwa członków danej sieci 

ekonomicznej wykorzystuje się 

różne zasoby i przewagę 

konkurencyjną każdego z członków. 

Powiązania pomiędzy uczestnikami 

sieci mogą mieć charakter 

statyczny bądź dynamiczny.  

 

 

Do korzyści gospodarki sieciowej zalicza się: 

 

niższe koszty tworzenia nowych produktów, 
pomysłów, technologii – uzyskuje się je dzięki 
sieciowemu zaangażowaniu różnego rodzaju 
specjalistów bądź powiązanych ze sobą 
przedsiębiorstw 

wzrastającą wartość usług oraz dóbr – kiedy 
klienci kupują te same usługi i dobra zyskują one 
na wartości 

poprawę wynikającą z konkurencji oraz sieci w 
danej branży 
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Procesy, jakie zachodzą w gospodarce zachodzą poprzez inicjowanie 

współpracy pomiędzy podmiotami istniejącymi na rynku. Gospodarka rozwija 

się na różnych płaszczyznach i w różnych wymiarach – technicznych, 

geograficznych oraz kulturowych. Stąd pojawia się wiele dylematów typu: czy 

rozszerzać swoją działalność na inne rynki, czy też pozostać na rynku 

krajowym, czy zwiększyć gamę produktów, czy ograniczyć się do jednej 

branży lub jednego sektora. Dodatkowo rozszerzenie aktywności biznesowej 

jest powiązane także z decyzją, co do wyboru formy wejścia firmy na nowy 

rynek. Te i inne dylematy mogą zostać rozwiązane w prosty sposób 

poprzez zastosowanie technologii internetowych. Wymaga ona 

dostępności oferty handlowej w określonej przestrzeni na rynku.

 

Koordynowanie zadań w systemie gospodarczym obejmuje: 

 

Mechanizm gospodarki e-biznesu opiera się na powiązaniach 
sieci ekonomicznych pomiędzy jednostkami je tworzącymi. 

Powiązania tego typu dają korzyści dla całej społeczności sieciowej.  

W e-biznesie 
przestrzenią dla 

Internetu jest rynek 
globalny, który jest 

dostępny dla każdego 
nabywcy.  

Dodatkowo musi być zapewniona 
odpowiednia infrastruktura techniczna, a 
każda oferta powinna mieć zrozumiałą 

treść i być przystępna cenowo.  

mechanizm cenowy, który działa 
samoistnie na rynku 

planowanie przez firmę 
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Efektywny mechanizm zawierania transakcji opiera się na poniższych 

założeniach: 

 

 

Ważną cechą kształtującego się e-biznesu i gospodarki sieciowej jest 

zamiana relacji na dostawca – użytkownik ze sprzedawca – nabywca. 

Relacja ta realizowana jest bardzo często w skomplikowanych 

warunkach powiązań sieciowych. Istotną kwestią jest przekształcanie się 

klasycznych czynników produkcji opartych na kapitale fizycznym na te oparte 

na kapitale ludzkim. Wynikiem tej zmiany są np.: 

 

Utrzymywanie relacji 
konkurencyjnej na rynku 
pomiędzy podmiotami 

handlującemu do chwili, aż obie 
strony będą tego chciały. 

Możliwość wymiany na rynku 
dóbr/usług, w celu 

zminimalizowania wystąpienia 
malwersacji oraz przy 

zapewnionej ochronie prawnej. 

Warunki, na podstawie, których 
zostało złożone zamówienie 
pozostają ważne przez cały 

okres obowiązywania 
porozumienia.  

metamorfoza produktów w czyste usługi 

wzrost znaczenia posiadania własności intelektualnej 

spadek znaczenia kapitału rzeczowego 

zmiana perspektywy biznesu z produkcji na marketing 

nieustanna dematerializacja dóbr 



KAR-GROUP KURS SPECJALISTA E-BIZNESU 

19 | S t r o n a  
http://kar-group.elk.pl 

Rodzaje transakcji, rynki dóbr i usług w e-biznesie 

Internet jest czynnikiem zmieniającym warunki konkurencji.  

 

W warunkach konkurencyjności realizowanie celów rynkowych firmy możliwe 

jest poprzez zaspokojenie potrzeb klientów, to z kolei przyczynia się do 

ułatwienia osiągania zysków przez producentów oraz utrzymania wysokiego 

poziomu zadowolenia klientów. Działania te prowadzą do utrzymania bądź też 

poprawienia pozycji konkurencyjnej, jaką wypracowało sobie przedsiębiorstwo.  

 

Zdolność firm, branż bądź 
regionów/krajów do 

kupowania i sprzedawania 
dóbr na rynkach w 

środowisku 
konkurencyjnym 

nazywamy 
konkurencyjnością.  
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Budowanie konkurencyjności jest procesem, polegającym na 

dostosowywaniu się do zmieniającego się rynku. Polega to na ciągłym, 

zaplanowanym oraz celowym działaniu na struktury konkurencyjności. Do 

elementów tej struktury zalicza się: 

 

 

Konkurencyjność określa zdolność do realizowania celów 

przedsiębiorstwa i stanowi o pozycji firmy na rynku.  

Poddając ocenie zmianę konkurencyjności firm należy wziąć pod uwagę m.in. 

takie aspekty jak: 

 

 

Powyższe wskaźniki są przykładowymi i stosuje się je w celu dokonania oceny 

konkurencyjności w czasie – głównie sprawdza się jej siłę – czyli zdolność 

konkurencyjną.  

przewagę konkurencyjną 

potencjał konkurencyjności 

instrumenty konkurowania 

pozycję konkurencyjną 

zmiana przychodów 
ze sprzedaży 

poziom nakładów 
inwestycyjnych 

udział w rynku 
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Dochody będą świadczyły o mocnej pozycji firmy i jej zdolnościach 

inwestycyjnych, a także o kompetencjach marketingowych. Inwestowanie jest 

formą pokazania swoich umiejętności i chęci do tego, by przystosowywać się 

do zmieniających się warunków, to z kolei sprawia, że firma jest zdolna do 

bycia konkurencyjną przez dłuższy czas.  

Do najważniejszych czynników wpływających na siłę i pozycję 

konkurencyjną należą: 

 

Konieczne jest też utrzymywanie jednego z tych elementów przez dłuższy 
czas na wysokim poziomie.  

Siła konkurencyjna firmy to jej umiejętność do pomnażania przychodów ze 
sprzedaży i zysków bądź wzrost udziału w rynku.  

przedsiębiorczość 

innowacyjność 

sprawność mechanizmów organizacji  

efektywność 

skuteczność w działaniu 

elastyczność  

produktywność nakładów 
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Zaletami Internetu w odniesieniu do biznesu z pewnością są: jego innowacyjny 

charakter oraz poprawa sprawności mechanizmów firm, ich skuteczności oraz 

elastyczności działania. Firmy mogą wykorzystywać Internet do budowania 

własnych strategii konkurowania, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie się 

stale rozwijało. Internet wpływa na rywalizację pomiędzy konkurentami.  

 

 

 

Dodatkowo czynnikami zewnętrznymi determinującymi konkurencję są: 

 

 

 

klienci 

siła przetargowa dostawców 

zagrożenia ze strony substytucyjnych 
produktów/usług 

bariery wejścia na rynek 
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Stosując technologie informatyczne w firmie można zauważyć jej rozwój i 

dynamikę działania. Możemy zauważyć różne fazy rozwoju oraz zarządzania 

w e-biznesie, które obrazuje poniższa tabela: 

 

 

 

Faza 

1 2 3 4 5 

Stosowane rozwiązania internetowe 

Wizytówka 
WWW firmy 

Poczta 
elektroniczna 

Sklep 
internetowy 

Indywidualne 
usługi dla 
klientów 

Usługi 
posprzedażo-

we 

Komunikacja 
pomiędzy 

pracownikami 

Rozwój usług 
indywidual-

nych  

Integracja 
zarządzania z 

systemem 
informacji  

Rozwój 
elektroniczne-
go systemu 

zaopatrzenia  

Realizowanie 
transakcji 

handlowych 

Zewnętrzny 
dostęp do 

danych przez 
Internet  

Rozwój sieci 
jako środka 

komunikacyj-
nego z 

partnerami 
handlowymi i 
pracownikami 

Elektroniczny, 
nieograniczony  

dostęp do 
towarów i usług  

Dalszy rozwój 
sieci oraz 
aplikacji 

firmowych 
służących do 
komunikacji 
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Konkurencyjność e-biznesu 

Osterwalder oraz Pingeur proponują własne ujęcie konkurencyjnego aspektu 

e-biznesu, które opiera się na zoptymalizowanych możliwościach 

sprowadzenia większości strategii do 9 pól biznesowego modelu. Można go 

zaprezentować w bardzo prosty sposób poprzez ukazanie dwóch wymiarów – 

kosztów oraz przychodów,  a także elementów ich tworzących. Konieczne jest 

prawidłowe zrozumienie wymagań zasobowych, jakie są niezbędne do tego, 

by zbudować swoją przewagę na rynku. Ważne jest, by odpowiedzieć sobie 

szczerze na szereg pytań dotyczących konkurencyjności e-biznesu w 

aspekcie elementów modelu biznesowego: 

 

• Kim są Twoi kluczowi partnerzy? 

• Jakie realizują działania? 
Partnerzy 

• Jakie są kluczowe procesy w firmie? Kluczowe procesy 

• Jakie są nasze najcenniejsze aktywa? Kluczowe zasoby 
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Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają na określenie założeń, jakie są 

niezbędne do tego, by: 

 zbudować konkurencyjny model biznesu, 

 stworzyć właściwe relacje z wybranymi podmiotami, 

 dostarczyć odpowiednie produkty i usługi swoim odbiorcom.  

Strona internetowa firmy pozwala już na samym początku kontaktu z klientami 

zaznaczyć swoją przewagę nad konkurencją innych prowadzonych e-

biznesów. Pełni funkcję konkurencyjną, ale także komunikacyjną, dlatego tak 

ważne jest poznanie możliwości strony oraz jej funkcjonalności. W tym celu 

warto posłużyć się współczynnikiem zapotrzebowania na stronę www. 

Wskaźnik ten wyraża zależność pomiędzy częstotliwością zakupów 

(oznaczaną jako PF), a ceną usługi (P) skorygowaną współczynnikiem α. 

Wzór: SNI = (P:PF) * α 

• Jakie relacje tworzy nasza firma z 
klientami? 

Relacje 

• Jakimi kanałami dostarczamy nasze 
usługi/produkty? 

Kanały sprzedaży i 
usługi 

• Komu oferujemy nasze usługi/dobra? 

• Kto jest naszym klientem? 
Segmenty klientów 

• Jakie są główne koszty naszej 
działalności? 

Struktura kosztów 

• Ile i na czym zarabia nasza firma? Źródła przychodów 
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 Stosunek ceny do częstotliwości zakupów (P/PF) określa się za pomocą 

5-cio punktowej skali, w której 1 oznacza bardzo niski poziom ceny bądź 

niską częstotliwość dokonywania zakupu, natomiast 5 – oznacza wysoki 

poziom ceny oraz wysoką częstotliwość dokonywania zakupu.  

 Współczynnik αoznacza stopień dostarczenia przez domenę 

niematerialnej wartości. Aby go wyznaczyć konieczne jest posiadanie 

wiedzy na temat zmiennych objaśniających takich jak: 

 

Tu także obowiązuje pięciostopniowa skala.  

 

Stosowanie tego wskaźnika pozwala na ocenę działalności 
oraz czy oferowane przez nas usługi i dobra wymagają użycia 
zaawansowanego serwisu www – pełniącego funkcję 
informacyjną, relacyjną oraz transakcyjną.  

Można określić czy i na ile potrzebne jest wdrożenie i użycie 
całego potencjału Internetu do ocenianej usługi. 

a 
• fizyczna możliwość dokonania transakcji przez 

Internet 

b 
• stopień możliwości dopasowania usługi do potrzeb 

klienta 

c 
• zakres informacji niezbędnej do tego, by 

zdecydować się na zakup  

d 
•  w jakim stopniu konieczny jest kontakt 

internetowy z wykonawcą usługi 
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Forma i wymiana dóbr 

Handel elektroniczny, jako jeden z sektorów e-biznesu, rośnie w siłę, nie tylko 

ze względu na przeniesienie na platformę internetową handlu dóbr fizycznych, 

lecz także w wyniku rozwoju elektronicznego rynku dóbr cyfrowych. 

Następstwem powstawania rynków dóbr cyfrowych jest tworzenie: 

 

Można to zobrazować w prosty sposób za pomocą grafiki: 

Model biznesu, a trójwymiarowe ujęcie produktu 

 

różnych form 
prowadzenia firm 
i metod wymiany 

handlowej 

nowych procesów 
transakcji i metod 

dystrybucji 

nowych kanałów 
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Czynniki wpływające na dynamikę wzrostu e-biznesu: 

 

W tych 3 wymiarach – 
produktowym, procesowym oraz 

dystrybucyjnym – na skutek 
binarności powstaje przestrzeń 

do zastosowania wielu 
rozwiązań e-biznesowych. 

Szanse biznesowe – tj. szerokie 
pole rynkowe – pozwala na 
łatwiejsze, tańsze i szybsze 
prowadzenie e-biznesu przy 

jednoczesnym, dynamicznym 
rozwoju podmiotów oraz 

produktów/usług dostosowanych 
do preferencji klientów.  

Pole rynkowe – to obecna i 
potencjalna domena działania firm 

ujęta w 2 wymiarach – produktu 
oraz rynku w ujęciu podmiotowym 

– tj. w kręgu potencjalnych 
nabywców i klientów. 

niezbędny kapitał założycielski 

wartość kosztu utopionego 

wartość kosztów stałych 

wartość kosztów zmiennych działalności 

amortyzacja wykonywanych procesów 

mobilność zarządzania firmą 
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Różnice pomiędzy handlem 

tradycyjnym, a 

elektronicznym 

  

 

 

Do najbardziej specyficznych cech handlu elektronicznego w porównaniu z 

tradycyjną formą, które wpływają na sukces prowadzenia firmy zalicza się: 

 

 

lokalizację 

charakter produktu 

liczbę klientów 

sposób prezentowania produktu/oferty 

formę przyjmowania płatności 

dystrybucję i realizację dostaw 

bezpieczeństwo 
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Lokalizacja 

Handel tradycyjny 

 

• umiejscowienie geograficzne 

• bliskość innych sklepów 

• znaczenie konkurencji 

• wygoda zakupów 

• liczba klientów oraz ich możliwości 
zakupowe 

Handel elektroniczny 

 

• brak znaczenia fizycznej lokalizacji 
dla klientów 

• wybór odpowiedniej platformy, 
portalu – częstotliwość odwiedzin 

• widoczność oraz łatwość dostępu 
do witryny 

• otwarcie na konkurencję 

Charakter produktu 

Handel tradycyjny 

 

• rodzaj produktu oraz potrzeby 
przestrzenne do prowadzenia 
sprzedaży 

• liczba klientów oraz częstotliwość 
ich odwiedzin 

• dodatkowe potrzeby – typu parking, 
przestrzeń dla dzieci 

Handel elektroniczny 

 

• rodzaj oferowanego produktu – 
grafika/prosty opis/prezentacja, itp. 

• możliwość przetwarzania danych 

Sposób prezentowania produktu/oferty 

Handel tradycyjny 

 

• obsługa klienta 

• personel 

• układ sklepu 

Handel elektroniczny 

 

• obsługa klienta online – formularze 
kontaktowe, fora, social media, itp. 

• interfejs  
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Forma przyjmowania płatności 

Handel tradycyjny 

 

• gotówka 

• karty debetowe/kredytowe 

• kupony, bony 

• certyfikaty premiowe 

Handel elektroniczny 

 

• transakcje bezgotówkowe 

• bezpieczeństwo zawierania 
transakcji online 

• ścisła współpraca z instytucją 
finansową 

Dystrybucja i realizacja dostaw 

Handel tradycyjny 

 

• obsługa klienta 

• relacje z dostawcami 

• sieć dystrybucji – magazyny, 
transport 

• przyjmowanie zwrotów 

Handel elektroniczny 

 

• monitoring procesu dostawy 

• wykorzystywanie dostawy, a 
zmienność popytu 

Bezpieczeństwo zawierania transakcji 

Handel tradycyjny 

 

• alarmy 

• ochrona 

• monitoring i nadzór 

Handel elektroniczny 

 

• zagrożenie atakami 

• technologie bezpieczeństwa 
zawierania transakcji – hasła, 
kodowanie, publiczne i prywatne 
klucze 

• ochrona przed atakami zewnętrznymi  
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Wymienione powyżej różnice są wynikiem funkcjonalności Internetu, jako 

technologii pośredniczącej, a także środowiska tworzącego połączenia 

internetowe.  

Ważne są także inne właściwości, takie jak: 

 

Jedną z ważnych cech e-gospodarki jest podkreślenie znaczenia 

niematerialności sprzedawanych produktów. Dzięki technologii informatycznej 

usuwane są fizyczne bariery, które ograniczają tradycyjny obrót materialnymi 

produktami, jak np.: 

 

modernizacja czasu 

redukcja symetrii zasobów informacji 

zmniejszenie kosztów transakcyjnych 

łamanie konwencjonalnych reguł, które prowadzą 
do powstawania nowych wartości 

unikatowość 

nietrwałość 

ograniczona 
liczba  
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Nową kategorią produktów dystrybuowaną przez sieć są tzw. ODC – czyli, 

wszelkie bazy danych, informacje oraz wiedza, która jest tworzona i 

sprzedawana wyłącznie za pomocą Internetu. Do tej grupy produktów 

zaliczamy m.in.: 

 

 

 

 

Produkty ODC (online delivered content) charakteryzują się dwoma 

specyficznymi cechami: niematerialnością produktu oraz konsumenckimi 

doświadczeniami. 

prasę online 

edukację 

podcasty 

publicznie dostępne bazy danych 

kursy 

szkolenia 

usługi konsultacyjne i treningi online 
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W przypadku 
produktów typu ODC 

klient nie ma 
bezpośredniego 

kontaktu z 
materialną/technologi-

czną infrastrukturą, 
jaka jest potrzebna do 

jego wytworzenia.  

Jeśli zaś chodzi o 
specyficzne 

konsumenckie 
doświadczenie, wiąże 

się ono z treścią 
przedmiotu obrotu i 

alternatywnymi 
źródłami przychodu 
głównie z reklamy 

oraz różnymi 
modelami płatności – 

typu subskrybent.  

Konsumenci często 
kierują się opinią 

innych osób – jeśli 
dana społeczność 

internetowa akceptuje 
system płatności za 

dostarczone 
informacje, to kolejni 

klienci będą 
akceptować tę formę 

bez sprzeciwu.  
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Tworzenie relacji i sieci 

Sukces Internetu polega głównie na tym, że zmniejsza on koszty jednostkowe 

dwóch stron operacji. Te interakcje dotyczą ofert, które przeznaczone są na 

rynek sieci, w tym: 

 

W zależności od źródła, możemy znaleźć różne wartości powyższych 

operacji. Niekiedy wszelkie podejmowane działania są oferowane za 

darmo – głównie te dotyczące społecznych interakcji. Dzięki temu tworzą 

się powiązania pomiędzy użytkownikami Internetu, a to z kolei skutkuje 

powstawaniem sieci.  Użytkownicy, wg. Tucciego i Affua, to firmy, 

korzystające z technologii internetowych w podstawowym obszarze działań. 

Można tu wyróżnić 4 główne kategorie podmiotów: 

 

osób 
poszukujących 

informacji 

koordynowania 
działań 

monitorowania 
działań  

firmy, które świadczą usługi za pośrednictwem Internetu  

organizatorzy rynku – działają jako swojego typu brokerzy/pośrednicy lub też 
prowadzą elektroniczne giełdy 

agregatorzy treści – zajmują się gromadzeniem treści pochodzących z 
różnych źródeł, a następnie prezentują je na swoich stronach internetowych 

firmy prowadzące handel elektroniczny – zajmujące się sprzedażą dóbr 
przez Internet 
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Użytkownikami są także organizacje, osoby, które nie prowadzą firmy w 

Internecie, ale używają go jako kanału, np. dystrybucyjnego czy 

informacyjnego.   

 

  

 

Firmy budują relacje pomiędzy sobą w celu współpracy na 
różnych obszarach. Dzięki temu mogą podnosić swoje 
zasoby czy poziom kompetencji, a także zdobywać 
doświadczenie.  

Powiązania sieciowe firm – konkurencyjność i produktywność 
kształtują się w ramach globalnej sieci interakcji pomiędzy różnymi 
ekonomicznymi podmiotami.  
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O tym, jaką pozycję rynkową zajmie firma decydują indywidualne więzi i 

relacje z klientem, a także utworzone sieci partnerskie.  

 

Stąd tak ważne w e-biznesie są: 

 

niezbędne do tego, by budować i zarządzać siecią.  

 

 

Podstawą handlu w Internecie jest: 

stworzenia odpowiedniej 
relacji z klientem 

spłaszczenie struktur do 1 
poziomu 

rewolucja cyfrowa 

zarządzanie informacją 

relacja z ludźmi 

umiejętność współpracy 

zasoby wewnętrzne 
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W tym właśnie zakresie e-

firmy powinny realizować 

swoje strategie tworzenia, 

poszukiwania oraz 

dostarczania wartości 

klientom, szukając 

jednocześnie przy tym 

dodatkowych korzyści dla 

siebie.  
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3. Różne strategie w e-biznesie 

 

Istnieją różne strategie biznesowe, do najbardziej popularnych w e-biznesie 

należą te wymieniane przez Jaya Abrahama. Zostały one opisane po krótce 

poniżej: 

 

• Jest to strategia, która opiera się na współpracy oraz budowaniu 
serii określonych układów, w celu uzyskania pozycji lidera e-
biznesu w danej branży.  

• Bardzo często o sukcesie firmy decydują jej partnerzy. 
Współpraca powinna być przemyślanym elementem strategii, by 
przynosiła korzyści. 

Symbiotyczna współpraca 

• Opiera się na wdrażaniu serii powiązanych ze sobą innych 
strategii, które łączą się ze sobą poprzez jedną wizję.  

• Warto rozpocząć od wdrażania prostych i tanich strategii, 
jednocześnie pamiętając o tym, by wszystkie one były ze sobą 
naturalnie powiązane oraz były oparte na 1 wizji. 

Strategia Partenonu 
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• Jest to jedna z najprostszych i tanich strategii. Wykorzystuje 
narzędzie jakim jest e-mail. 

• Należy pamiętać, by wysyłać swoim klientom nie tylko same 
materiały reklamowe czy oferty, ale także wiadomości 
edukacyjne związane bezpośrednio z oferowanym przez nas 
produktem czy usługą. 

• Konieczne jest, by z maila jasno wynikało, że więcej informacji 
bądź pomoc klient może uzyskać kontaktując się z Twoją firmą, 
bądź kupując produkt czy usługę.  

• Celem tej strategii jest pokazanie klientowi, że nasza 
usługa/produkt, jest dokładnie tym czego on potrzebuje. Klient 
będzie czuł, że Ci na nim zależy ponieważ poświęciłeś mu swój 
czas.  

Marketing sekwencyjny 

• Opiera się na założeniu, by stać się liderem w swojej branży. 
Jest to niezwykle czasochłonne i wymaga od nas tego, by w 
sposób długofalowy patrzeć na swój e-biznes. 

• Chcąc osiągnąć sukces konieczne jest postawienie na 
doskonałość w kwestii, która jest kluczowa dla klienta. 
Konieczne jest wyróżnianie się na tle konkurencji  oraz 
kojarzenie kluczowej kwestii z naszą firmą. 

• Każde podejmowane działanie musi dowodzić, że klient jest 
obsługiwany na najwyższym poziomie i tylko w Twojej firmie 
mogą zostać zaspokojone wszelkie jego potrzeby związane z 
danym produktem czy usługą. 

• Aby ta strategia przyniosła firmie korzyści konieczny jest czas.  

Strategia przewodzenia 

• Polega na przekonaniu klienta, że korzystanie z naszych usług 
czy zakup produktów nie wiąże się z żadnym ryzykiem.  

• Strategię bezwarunkowej gwarancji satysfakcji warto 
wprowadzić do swojej firmy. Może ona stanowić np. unikalną 
cechę naszej oferty.  

• Gwarancja powinna obejmować cały asortyment, a nie 
pojedyncze produkty, ponieważ klienci mogą zacząć 
podejrzewać, że jeden produkt jest gorszej jakości, drugi zaś 
lepszej. 

Bezwarunkowa gwarancja satysfakcji 
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• Strategia ta wymaga czasu, by przynieść korzyści, ale 
systematycznie stosowana z pewnością będzie prowadzić do 
sukcesu Twojej firmy. 

• Ludzie ufają ekspertom – klienci darzą zaufaniem i polecają 
usługi ekspertów.  

• Jest to swojego rodzaju edukacja, ale nie na szeroką skalę. Aby 
ją zrealizować możesz: 

• opublikować e-booka 

• prowadzić wykłady 

• pisać  artykuły do gazet i czasopism 

• publikować stronę www oraz newsletter 

Pozycjonowanie siebie jako eksperta 

• Nigdy nie zakładaj, że Twoi kliencie posiadają taką samą 
wiedzę na temat Twoich produktów, jak Ty sam.  

• Opierając się na tej strategii konieczne jest tłumaczenie 
klientom, dlaczego to właśnie nasza oferta/produkt/usługa jest 
najlepsza i co klient zyska decydując się na nią. 

• Klienci są różni, ale niezależnie od ich przekonań, każdy z nich 
doceni fachową pomoc i wiedzę, jaką mu przekażesz.  

• Warto dzielić się swoją wiedzą z klientami, którzy potrafią to 
docenić.  

Edukowanie klientów 

• Oferta ta jest znacznie bardziej rozbudowana od dwóch 
poprzednich. Polega na stworzeniu edukacyjnych prezentacji 
związanych z ofertą firmy.  

• Prezentacja powinna oddziaływać na klientów, obrazować ich 
problemy oraz Twoje propozycje ich rozwiązań. 

• Klient nie powinien przejść obojętnie obok Twego produktu. 

Potężne case study 

• Strategia ta ma szansę zadziałać, jeśli klienci uwierzą w to, że 
sławna osoba rzeczywiście traktuje naszą usługę/produkt jako 
coś wyjątkowego.  

• Ludzie odnoszą się do osób sławnych, jak do dobrych 
znajomych, co wiąże się z zaufaniem. Zaufanie to z kolei jest 
przenoszone na produkt/usługę/firmę polecaną przez gwiazdę. 

Wsparcie się na osobach sławnych 
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Trójkąt strategiczny 

 

 

Strategiczny trójkąt został opracowany przez trenera oraz konsultanta 

strategicznego podejścia do biznesu – Paula Lemberga. Każdy e-biznes 

rozpoczyna się wizją – czyli tym, jak chcemy aby nasz biznes wyglądał w 

przyszłości. Jeśli nie wiemy, dokąd zmierza nasza firma, nie będziemy też w 

stanie działać strategicznie.  

 

• Jest to najlepsza metoda pozyskiwania klientów, a dodatkowo 
najtańsza.  

• Zaufanie, jakim darzy się osobę polecającą przenosi się na 
firmę.  

• Klient pozyskany poprzez polecenie zazwyczaj dłużej pozostaje 
związany z Twoją firmą. 

• Aby strategia była efektywna konieczne jest wprowadzenie jej 
na stałe – o opinię klientów powinno się pytać w określony 
sposób i w odpowiednim momencie. 

• Strategia polecenia, jeśli jest prawidłowo wdrożona, potrafi 
znacznie obniżyć koszty reklamy i promocji. 

Polecanie 

WIZJA 

STRATEGIA 

TAKTYKA 

PROGRAM 
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Wizja – wierzchołek trójkąta – stanowi odpowiedź na pytanie „Co chcę 
osiągnąć w moim e-biznesie”.  

Powinna być konkretna, a w jej określeniu pomoże określenie: 

• czym jest nasz biznes 

• grupy docelowej 

• wartości naszych produktów 

• tego, jaki będzie nasz biznes 

• jak powinna w przyszłości wyglądać nasza firma 

Formułując i określając wizję naszego e-biznesu powinniśmy skupić się 
na potrzebie klienta, którą chcemy zaspokoić, nie zaś na samym 
produkcie. 

Strategia – powstaje z wizji – jest pomysłem na realizację wizji.  

• Strategia ma za zadanie nie tylko określać nasze działania i to, co będziemy 
robić, ale przede wszystkim czego robić nie zamierzamy.  

• Kierując się strategią w prowadzeniu swojego e-biznesu nie będziemy tracić 
czasu na pojedyncze okazje, dzięki temu uniknie się jednorazowych 
zysków, które mogą okazać się mniejsze niż koszty. 

• 4 najczęściej popełniane błędy dotyczące strategii w e-biznesie to: 

• nieposiadanie żadnej strategii 

• ukrywanie swojej strategii w tajemnicy 

• niezmienianie oraz nierozwijanie raz przyjętej strategii 

• zmienianie strategii zanim zacznie ona przynosić rezultaty 

Taktyka 

• Jest sposobem i metodą na 
realizację przyjętej strategii.  

Program 

• Jest podstawą całej piramidy, 
ponieważ określa konkretne 
daty, budżety, rozwiązania oraz 
oczekiwane zyski.  


