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Internet jako 
przestrzeń rynku 

The Internet 
as a space of market 

People treat the Internet as a regular part of everyday life. 
They move to the virtual space not only their social interactions, 
but also their business. The authors of the article tried to investi-
gate the Internet as selling and consumers behavior environment 
and places where are used Internet trends to promote offered 
products and services. This paper is also a description of marketing 
communication forms and action lines which use the Internet to 
promote the company and her activities.

Keywords: e-business, e-logistics, the Internet, e-consumers,              
advertisement.

Ludzie traktują Internet jako stały element życia codziennego. 
Do przestrzeni wirtualnej przenoszą nie tylko swoje interakcje towa-
rzyskie, ale także działalność gospodarczą. Autorzy artykułu podjęli 
próbę zbadania Internetu jako środowiska prowadzenia sprzedaży, 
zachowań konsumentów, a także wykorzystania trendów interne-
towych w celu promocji oferowanego produktu lub usługi. Niniej-
szy artykuł to również opis form komunikacji marketingowej oraz 
szeregu działań, wykorzystujących Internet do promowania firmy 
i jej działalności. 

Słowa kluczowe: e-biznes, e-logistyka, Internet, e-konsumenci, 
reklama. 
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Wstęp

Internet odgrywa dużą rolę w życiu każdego człowie-
ka. Jest to podstawowe źródło informacji, narzędzie do 
komunikacji ze znajomymi oraz centrum rozrywki. Ludzie 
poszukują narzędzi, które ułatwią im codziennie życie, dla-
tego współcześnie to właśnie Internet, jako nowoczesna 
przestrzeń rynku, cieszy się coraz większą popularnością. 
Przedsiębiorstwa traktują e-commerce jako główne źró-
dło dostępu do klientów. Internet daje możliwość dotarcia 
ze swoimi ofertami tam, gdzie ludzie korzystają z sieci, co 
oznacza zapewnienie działalności na całym świecie. Głów-
nymi źródłami handlu elektronicznego są sklepy interneto-
we, jednak w ostatnim czasie można zaobserwować dyna-
miczne wejście social media, jako nowoczesnego miejsca 
zbytu towaru oraz usług. Jednakże Internet nie jest jedynie 
źródłem pozyskiwania klientów. Okazuje się, że ta ogólno-
światowa sieć informatyczna może być pomocą dla logi-
styków. Poprzez Internet można stworzyć reklamy dla lo-
gistyki, niedostępne na innych platformach. Sprawdzenie 
nowego klienta poprzez wyszukiwarkę internetową stało 
się mało skomplikowane.

Niniejszy artykuł uwarunkowany jest zainteresowa-
niami naukowymi Autorów, które obejmują zagadnienia 
takie jak Internet, social media, e-sklepy oraz e-logistyka.  

Analiza tych zagadnień pozwoliła odpowiedzieć na pytania 
dotyczące determinantów wyboru sklepów internetowych 
przez e-konsumentów, zastanowić się nad rosnącą popular-
nością robienia zakupów na odległość, zdefiniować social 
media oraz określić szerokie zastosowanie najnowszych 
technologii informatycznych do wspomagania zarządzania 
logistycznego przedsiębiorstwem, zwłaszcza łańcuchami 
dostaw.

Poza opisaniem genezy sklepów internetowych, ich 
elementów, mocnych i słabych stron, przeanalizowano 
rolę social media w życiu człowieka, ukazano ich sposo-
by działania, zasięg i wpływ na odbiorcę. Przedstawiono 
również internetowe serwisy logistyczne, a także wska-
zano zalety e-logistyki, modele logistyczne dla e-han-
dlu oraz możliwości rozwoju e-logistyki wyszczególnia-
jąc technologię agentową. Ponadto została opisana 
elektroniczna wymiana danych w przestrzeni rynku.  

Sklepy internetowe

Geneza sklepów internetowych 

Początkowo Internet pełnił jedynie funkcję komuni-
kacyjną, jednak z biegiem czasu stał się nie tylko najszyb-
szym sposobem wymiany informacji pomiędzy ludźmi, ale 
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także wykorzystał swój potencjał w handlu. W 1979 roku 
Michael Aldrich, angielski naukowiec i przedsiębiorca, za-
początkował epokę zakupów online poprzez zmodyfiko-
wanie zwykłego domowego telewizora w taki sposób, aby 
po podłączeniu do tradycyjnej linii telefonicznej, umożli-
wiał zdalne robienie zakupów. Jednak prawdziwy przełom 
nastąpił w 1992 roku, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych 
zniósł zakaz stosowania Internetu w celach komercyjnych. 
Wówczas przedsiębiorstwa nie tylko umieszczały na swo-
ich stronach internetowych listy towarów wraz z cenami, 
opisami i zdjęciami, ale także zaczęły przyjmować zamó-
wienia, których złożenie było do tej pory możliwe tylko 
telefonicznie. W 1995 roku pojawiły się e-sklepy, umożli-
wiające dokonanie zakupów za pośrednictwem formula-
rza na stronie, a Internet stał się popularnym miejscem 
sprzedaży. Pierwszym sklepem internetowym na świecie 
była księgarnia Amazon.com, która została uruchomiona 
w lipcu 1995 roku, natomiast w 1997 roku warszawska 
firma Terent założyła pierwszy polski sklep internetowy.  

Podstawowe elementy e-sklepu 

Sklepy internetowe są najpowszechniejszą formą han-
dlu elektronicznego. Można je nazwać również e-sklepami 
lub sklepami online. ,,W najprostszy sposób sklep inter-
netowy można określić jako serwis WWW umożliwiający 
klientom dokonywanie zakupów produktów, które prezen-
towane są na jego stronach’’ (Feldy 2012: 20).

Podstawowym elementem każdego sklepu interne-
towego są wyróżnione kategorie. Pozwalają one na za-
poznanie się z oferowanym przez sklep asortymentem. 
Produkty powinny być pogrupowane tak, aby klient mógł 
szybko wybrać te, które go interesują. Zazwyczaj jest kilka 
kategorii głównych, które są podzielone na podkategorie, 
a te z kolei na coraz węższą tematykę. Droga do określone-
go produktu możne być bardzo długa, dlatego ważne jest 
umieszczenie na stronie sklepu tzw. ,,okruszków chleba’’ 
(ang. breadcrumbs), które umożliwiają klientom śledzenie 
ich aktualnej lokalizacji oraz powrót aż do początkowo od-
wiedzonej strony. Kolejnym przydatnym elementem e-skle-
pu jest dokładna wyszukiwarka, która powinna być wzbo-
gacona o funkcje ułatwiające proces wyszukiwania, takie 
jak autouzupełnianie, czyli sugestie haseł pojawiające się 
podczas wpisywania słowa w wyszukiwarce. W przypadku, 
gdy klient przy wpisywaniu nazwy produktu przez pomył-
kę zamieni litery danego wyrazu miejscami, wyszukiwarka 
powinna znajdować hasła zbliżone do wpisanego. Dzięki 
temu zwiększy się prawdopodobieństwo znalezienia przez 
konsumenta poszukiwanego produktu. 

Sklepy internetowe o dużym asortymencie powinny za-
dbać o filtrowanie kategorii oraz wyników wyszukiwania. 
Filtry umożliwiają wyszukiwanie pod kątem wybranych 
aspektów produktu takich jak cena, producent, kolor, roz-
miar. System, przy każdym wyborze kryterium przez użyt-
kownika, aktualizuje listę wyświetlanych produktów, ale 
także pozwala usunąć wszystkie filtry jednym kliknięciem. 
Dzięki funkcji filtrowania przeszukiwanie sklepu interneto-
wego będzie wyjątkowo szybkie i łatwe, a otrzymane wy-
niki idealnie dopasowane do poszukiwanych produktów. 
Ważnymi elementami e-sklepu są kompletne informacje 
o produkcie oraz wysokiej jakości zdjęcia. Towaru kupo-
wanego przez Internet nie można wziąć do ręki i obejrzeć, 
dlatego na zdjęciach powinny być widoczne nawet drobne 
detale tak, aby klient miał pewność co kupuje. Opis produk-
tu powinien być jak najdokładniejszy, informować o pod-
stawowych funkcjach i cechach produktu. Niezbędne jest 
podanie ceny i wyszczególnienie kosztów przesyłki. Warto 
również poinformować klienta o ilości dostępnego towaru, 
czy jest go dużo w magazynie, czy zostało niewiele i decyzję 
dotyczącą kupna trzeba podjąć szybko. 

Elementami e-sklepów, które zachęcą klientów do ro-
bienia zakupów są także łatwo dostępne dane kontaktowe, 
zapamiętywanie koszyka, aby klient, który nie dokonał za-
mówienia od razu, mógł tylko edytować koszyk przy na-
stępnej wizycie, a nie kompletować go od nowa, przejrzy-
ste zasady zwrotu towarów oraz umieszczenie na stronie 
sklepu certyfikatów zapewniających o bezpieczeństwie 
transakcji.

Mocne i słabe strony sklepów internetowych 

Współczesny świat został zdominowany przez wszech-
obecną technologię. Wirtualna rzeczywistość jest istot-
nym elementem życia wielu ludzi, którzy często właśnie 
tam przenoszą swoją aktywność. Nic więc dziwnego, że 
dynamika, z jaką rozwijają się sklepy internetowe, jest 
ogromna. W dobie Internetu coraz częściej wybieramy 
e-sklepy zamiast zakupów w rozumieniu tradycyjnym. 
Rosnąca popularność zakupów online skłania zatem do 
refleksji nad zaletami i wadami kupowania przez Internet. 

Jedną z najczęściej wymienianych zalet sklepów inter-
netowych są niższe ceny, w porównaniu do tradycyjnych 
punktów sprzedaży. E-sklepy nie ponoszą kosztów związa-
nych z wynajęciem lokalu i zatrudnieniem sprzedawców, 
dlatego właściciele oferują dobre okazje cenowe oraz 
częste wyprzedaże. Klienci mają także możliwość spo-
kojnego zastanowienia się nad ofertą i porównanie cen 
określonych produktów. Zakupy w Internecie są bardziej 
przemyślane, ponieważ e-konsumenci nie kupują towa-



Karolina Błońska, Damian Konieczek, Martyna Konieczek – Internet jako przestrzeń...

7

ru pod wpływem impulsu. Niewątpliwą zaletą zakupów 
online jest oszczędność czasu. Nie ma konieczności wyj-
ścia z domu i stania w długich kolejkach, aby nabyć to-
war. Dużym udogodnieniem jest także fakt, że klient może 
dokonać transakcji 24 godziny na dobę, ponieważ sklepy 
internetowe cechuje brak ograniczeń czasowych w ich 
otwarciu. Dzięki temu kupujący może zrobić zakupy w do-
godnej dla niego porze dnia i nocy. Ponadto, klient może 
wybrać sklep z dowolnej części kraju, a nawet z zagranicy. 
Internet niweluje problem trudności dotarcia do dane-
go punktu sprzedaży, a zamówiony produkt już po paru 
dniach jest dostarczony do domu. ,,Dodatkową korzyścią 
dla klienta korzystającego z oferty sklepów internetowych 
jest większy wybór produktów i usług. Niski koszt ekspo-
zycji towarów na stronie internetowej nie wymusza na 
detaliście ograniczenia szerokości i/lub głębokości sprze-
dawanego asortymentu, jak ma to miejsce w tradycyjnym 
sklepie’’ (Feldy 2012: 53).

Kupujący w sklepach internetowych cenią również 
szybki dostęp do opinii innych osób, które nabyły już okre-
ślony produkt w danym e-sklepie i zostawiły komentarz 
dotyczący jakości towaru, ale także sprawności przepro-
wadzonej transakcji. Co więcej, e-konsumenci mają do 
wyboru wiele opcji dostawy oraz dogodną formę płat-
ności. Mimo wielu zalet, sklepy internetowe mają także 
wady. Słabą stroną kupowania online jest brak fizycznego 
kontaktu z towarem. W tradycyjnym sklepie klient może 
dotknąć produkt, przymierzyć albo przetestować, nato-
miast Internet nie daje takiej możliwości. E-konsument 
musi zdecydować o nabyciu towaru na podstawie jego 
rozbudowanego opisu oraz zdjęć, które często są wyko-
nane od jak najkorzystniejszej strony i nie oddają rzeczy-
wistego stanu rzeczy. Coraz częściej zdarzają się oszustwa 
internetowe, dlatego wirtualni sprzedawcy mogą być dla 
klientów niewiarygodni. Jako wadę kupowania w sklepach 
internetowych klienci wskazują również konieczność po-
noszenia kosztów dostawy. Dostarczenie zamówionych 
produktów do domu zwiększa ich ceny, dlatego w ostat-
niej fazie zakupów konsumenci najczęściej porzucają swój 
koszyk (Dennis, Fenech, Merrilees 2004). Z przesyłkami 
wiąże się także czas oczekiwania na dostawę oraz możli-
wość uszkodzenia towaru w jej trakcie. Po przeprowadze-
niu transakcji w sklepie tradycyjnym od razu otrzymuje 
się kupiony towar w takim stanie, w jakim się go nabyło. 
Sklepy internetowe oferują co najmniej 24 godziny do 
momentu dostarczenia przesyłki, zazwyczaj jest to jednak 
termin kilku dni. Poza tym nie ma pewności, że wysyłany 
produkt nie ulegnie zniszczeniu.

E-konsument – charakterystyka 
oraz determinanty wyboru produktu 

Aby zrozumieć zachowania nabywcze e-konsumentów, 
należy najpierw przyjrzeć się ogólnemu portretowi takich 
osób. Według M. Jaciow oraz R. Wolnego ,,e-konsument 
to każda osoba fizyczna, która przejawia i zaspokaja swo-
je potrzeby konsumpcyjne za pomocą produktów (dóbr 
i usług) kupionych w Internecie’’ (Jaciow, Wolny 2011: 
10). Interpretując podaną definicję można stwierdzić, że 
e-konsumentem jest osoba, która decyduje się na zakup 
dóbr lub usług online, a następnie dokonuje transakcji, by 
ostatecznie dane dobro lub usługę wykorzystać. Podane 
wyjaśnienie można rozszerzyć i uznać, że mianem e-konsu-
menta określa się także osobę dokonującą wyboru produk-
tu w sieci i płacącą za niego, ale niekoniecznie użytkującą 
dany towar.

E-konsumenci mogą zostać zakwalifikowani do kilku 
głównych grup. Warto przyjrzeć się podziałowi, który pro-
ponują Autorzy bloga Get Elastic. Dzielą oni konsumentów 
na cztery główne grupy, według sposobu dokonywania 
zakupów: konsumenci konkurencyjni, spontaniczni, me-
todyczni i humanistyczni. ,,Konsumenci konkurencyjni 
podejmują szybkie i logiczne decyzje. Zazwyczaj opierają 
je na przeczytaniu głównych zalet produktu i obejrzeniu 
zagregowanych wyników komentarzy i ocen. Konsumenci 
spontaniczni dokonują szybkich i emocjonalnych wyborów. 
Zazwyczaj decydują na podstawie fotografii. Konsumenci 
metodyczni to typowi analitycy, którzy podejmują mądre 
wybory, po gruntownej ocenie sytuacji. Konsumenci hu-
manistyczni to osoby zwracające uwagę na opinie inter-
nautów’’ (Karwatka 2009: 58). Wybór produktu, jakiego 
dokonuje e-konsument w Internecie, uwarunkowany jest 
wieloma czynnikami. Główne determinanty wyboru pro-
duktów to: cena określonego towaru, wysoka jakość ku-
powanych dóbr, promocje oraz wyprzedaże, które mogą 
zachęcić klientów do wielokrotnego korzystania z e-skle-
pu, wiek e-konsumentów, częstotliwość i wielkość zakupów, 
a także moda oraz kraj pochodzenia produktu. Poza tymi 
kluczowymi wyznacznikami, e-konsumenci wskazują jeszcze 
kilka innych (Jaciow, Wolny 2011):

• doświadczenie wynikające z dotychczasowego robie-
nia zakupów w danym e-sklepie (klienci wybiorą taki 
e-sklep, w którym byli usatysfakcjonowani ze swoich 
zakupów);

• potrzeba zakupu produktu (wynikająca z okolicz-
ności, np. wesele, wymiana sprzętu, konieczność 
zakupu, np. prezent, zapotrzebowania, chwilowego 
impulsu/nastroju w danej chwili);
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• przydatność produktu (cel wykorzystania, funkcjonal-
ność produktu, praktyczność, użyteczność i uniwer-
salność produktu);

• reputacja sklepu oraz opinie o produkcie (polecenie/
rekomendacje przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, 
internautów, oceny lub komentarze o produkcie in-
nych kupujących);

• dostępność produktu (dostępność w sklepach, ła-
twość pozyskania, czas poświęcony na zakupy, sze-
rokość i głębokość asortymentu, lokalizacja placówki 
handlowej);

• postawa sprzedawcy oraz obsługa klienta (troska 
o klienta, profesjonalizm i kompetencje sprzedawcy, 
odpowiednie traktowanie klienta, gwarancja i serwis 
pogwarancyjny);

• warunki dostawy i przesyłki (szeroki wachlarz opcji);
• zainteresowania e-konsumentów, ich preferencje 

oraz gusta (wynikające z hobby, pasji, trybu życia, 
pracy). 

Social media marketing

Portale społecznościowe w chwili obecnej są potęgą. 
Stanowią nie tylko sposób komunikacji z najbliższymi zna-
jomymi czy rodziną, lecz także miejsce przeprowadzania 
najróżniejszych transakcji, rozwijania biznesu, a co za tym 
idzie – odgrywają ogromną rolę w promocji. Social media 
marketing wymaga zaistnienia w sieci, wiele poświęcenia, 
a przede wszystkim systematyczności. Jest to rzecz determi-
nująca powodzenie w dotarciu do wybranych przez siebie 
grup docelowych. Konsekwencja w prowadzeniu działalno-
ści na serwisach społecznościowych może doprowadzić do 
sukcesu. Kluczowym objawem powodzenia takiej działalno-
ści jest feedback od odbiorców – czyli, mówiąc prosto: im 
większa reakcja tym większy sukces. 

Charakterystyczną cechą tego rodzaju promocji jest to, 
że oprócz ewentualnych opłat dla platformy, na której ją 
prowadzimy, a które mają na celu zwiększenie liczby po-
tencjalnych obserwatorów jest to, że sami lub za pośred-
nictwem social media managera – w każdym razie, wciąż 
realnej osoby, zajmującej się tym właśnie, a nie innym 
zadaniem – musimy wykreować swój profil i uważnie ak-
tualizować jego zawartość. Chwila nieobecności lub dy-
sonans w publikowanej treści może odbić się wyjątkowo 
negatywnie na wizerunku reklamowanej firmy. Dlatego 
działalność wirtualna mająca na celu wzrost popularności 
danego obiektu to bardzo delikatna materia, wymagająca 
pewnej stabilności. 

„Internet, ze względu na swoją wszechobecność we 
współczesnym świecie stał się jednym z podstawowych 
instrumentów komunikacji. Rozumienie Internetu jedynie 
jako globalnej sieci połączonych ze sobą komputerów jest 
zdecydowanie zbyt płytkie, ponieważ technologiczna struk-
tura nie może być oddzielona od używania przez człowieka, 
stałej permanentnej kreacji i komunikacji znaczących infor-
macji przez Internet” (Fuchs 2003). ,,Internet należy zatem 
traktować jako społeczno-techniczny system, będący spe-
cyficznym wirtualnym światem z wirtualną społecznością” 
(Kossecki 2011: 30). 

Sieć sieci – Internet – stał się dostępny dla Polaków 
w 1994 roku. W latach dziewięćdziesiątych, epoce muzyki 
grunge, Pokémonów i narodzin Autorów artykułu, nie był 
on tak popularny, jak jest teraz. Współcześnie nie może-
my patrzeć na to zjawisko jedynie poprzez pryzmat rozwo-
ju technologicznego: współcześnie Internet to ogromna 
zmiana w życiu społecznym. Często to rzeczywistość wir-
tualna jest miejscem, gdzie kreowane są więzi, umawiane 
są spotkania, a zakupy w sklepach internetowych nie są 
już niczym nadzwyczajnym. Chociaż jest to dosyć infantyl-
ne, powiedzenie „nie istniejesz bez Facebooka” to obec-
nie niemalże realny zarzut. Facebook to portal, który jako 
pierwszy poddany zostanie analizie pod względem social 
media marketingu, ponieważ to on wciąż króluje w Inter-
necie, zarówno pod względem możliwości komunikacji, jak 
i tematu, który nas interesuje – reklamy. W dalszej części 
artykułu pod tym względem zbadany zostanie także Twit-
ter i Instagram. Wydaje się, że jest to teraz konieczne trio 
w skutecznym dotarciu do każdego rodzaju odbiorcy.

 
Facebook

Mark Zuckerberg, to imię i nazwisko powszechnie zna-
ne w wirtualnej przestrzeni. Portal, którego jest dyrektorem 
generalnym, stał się bazą internetowych doświadczeń. Za-
zwyczaj użytkownik każdego innego portalu społecznościo-
wego jest równocześnie zarejestrowany na Facebooku. Jest 
to najprostsze narzędzie komunikacji ze względu na jego 
ogromną popularność. Wszystko dąży ku usprawnianiu 
życia codziennego, do tego, aby najbardziej banalne czyn-
ności stały się prostsze. Ludzie chcą ułatwiać sobie życie, 
dlatego łatwo jest im sprzedać rzecz, która jest jak najmniej 
skomplikowana, a która sprawia, że inne aspekty egzysto-
wania stają się równie nieskomplikowane. Z tych właśnie 
powodów wybieramy ten portal – ponieważ kontakt z in-
nymi, tak ważny w życiu istoty ludzkiej, jest tam łatwy do 
nawiązania – większość naszych znajomych jest użytkow-
nikami Facebooka.
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Podstawową formą promocji na tej stronie interne-
towej jest założenie fanpage’a, czyli konta, które można 
zaobserwować poprzez kliknięcie funkcji „lubię to”, jedno-
cześnie deklarując swoje zainteresowanie i pewną sympatię 
do „lubianego” obiektu. Fanpage musi mieć swoją nazwę, 
zdjęcia oraz opis, a jego autor powinien publikować ade-
kwatne do niego posty. Ważna jest pora takich publikacji. 
Należy dokładnie określić swoją strategię przed rozpoczę-
ciem działań promocyjnych w Internecie, ale jest to, oczy-
wiście, warunek konieczny przed startem jakiejkolwiek 
promocji. Musimy zastanowić się nad grupami docelowymi 
i dostosowaniem się do trendów, jakie panują w sieci. Nie 
zawsze jest to trafionym pomysłem, ponieważ zależy to od 
osób, do których kierujemy swój kontent. 

Bazując na wspomnianej wcześniej popularności Fa-
cebooka, wykorzystuje się go do promocji swojej marki. 
Zaczyna się od prostego zapraszania znajomych do polu-
bienia strony – z czasem, cegiełka po cegiełce, budujemy 
publiczność, którą za pomocą publikowanych treści musimy 
przy sobie zatrzymać. „Polubienie” to tylko pierwszy krok 
ze strony odbiorcy. Nie oznacza on jego dalszej obserwacji 
naszej działalności. Należy go zainteresować, zaskoczyć, za-
trzymać na chwilę w biegu codzienności i utrzymać ten stan 
tak długo, aż stanie się on przyzwyczajeniem. A nawet wte-
dy nie możemy odetchnąć, ponieważ Internet to niesamo-
wicie zmienne miejsce i aby utrzymać swoją publiczność, 
a jednocześnie nabywać nowych jej członków, musimy 
nieustannie dbać o zawartość naszego profilu. Prawdziwe 
znaczenie dla fanpage’a mają nie tylko polubienia postów, 
ale i komentarze oraz ich udostępnienia. 

Facebook oferuje odpłatną reklamę takiego konta po-
przez sponsorowane wyświetlanie przykładowego posta 
z fanpage’a lub innej, napisanej wcześniej, treści na stronie 
głównej profilu użytkowników, do których owa reklama ma 
być skierowana. Możemy to określić poprzez wybór jed-
nej z opcji takiej oferty i właśnie od tego zależy cena, jaką 
przyjdzie nam za nią zapłacić. Jest to skuteczne narzędzie 
do zwrócenia na siebie uwagi i pozyskanie kolejnych obser-
watorów. Można również udostępniać profile konkurencji 
lub fanpage’e o podobnej tematyce i za porozumieniem 
z drugą stroną reklamować wzajemnie swoją treść.

Twitter

Twitter jest o wiele węższym portalem społecznościo-
wym pod względem dostępnych funkcji. Jego zadanie to 
komunikacja krótkich informacji. Mamy do wykorzystania 
jedynie 140 znaków, dlatego każdy tweet powinien mieć 
przypisane wyjątkowe mu znaczenie. Częściej wykorzysty-
wany jest do budowania marki personalnej, ale stanowi 

także przydatne narzędzie w publikacji szybkich wiadomo-
ści na temat oferowanych produktów. Użytkownicy zain-
teresowani publikowaną treścią obserwują wykreowany 
przez firmę profil. Tutaj również ważne są zdjęcia oraz 
opis, ale dochodzi do tego inny ważny aspekt: dodawanie 
hashtagów, czyli wyrażenie poprzedzone znakiem krzyżyka 
(#). Stanowi ono jednocześnie link odsyłający do tweetów 
zawierających podobną zawartość. W ten sposób możemy 
dotrzeć do osób, które będąc zainteresowane tym właśnie 
tagiem przeglądają treści pod jego filtrem. Jednak w tym 
przypadku nadużywanie tego narzędzia może okazać się 
negatywne w skutkach ze względu na nadmierną liczbę ta-
gów do prezentowanej informacji. Twitter wymaga od nas 
większej obecności na portalu. Optymalna liczba postów na 
dzień to siedem zróżnicowanych tweetów. Inaczej obser-
wujący może „zapomnieć” o naszym istnieniu. Swoje zain-
teresowanie, sympatię lub poparcie użytkownicy pokazują 
poprzez polubienie lub udostępnienie treści. Komentowa-
nie jej tutaj ma trochę inny charakter – komentujący pisze 
odpowiedź, na którą zazwyczaj oczekuje się jakiejś reakcji. 

Ta witryna stawia na interakcję, dlatego należy zwrócić 
szczególną uwagę na budowanie relacji z odbiorcami. Im 
bliżej obserwatora, tym większe powodzenie w częstotli-
wości otrzymywanego feedbacku. Oprócz dużej własnej 
aktywności i konieczności utrzymania regularności publika-
cji, musimy interesować się profilami podobnych kont pod 
względem tematycznym. W ten sposób kreujemy siatkę, po 
której łatwo można dojść do celu – czyli zainteresowania 
sobą nowych obserwatorów.

Instagram

Instagram to chyba najbardziej zależne od innych por-
tali społecznościowych narzędzie social media marketingu. 
Publikuje się tam jedynie zdjęcia, które mają za zadanie 
zwrócić uwagę swoimi walorami estetycznymi i zachęcić do 
eksploracji innych profili, na innych stronach tego samego 
promowanego obiektu. Tutaj hashtagi odgrywają jeszcze 
większą rolę i ich nadmiar nie odbija się aż tak negatywnie 
jak mógłby na innych witrynach internetowych. Polubie-
nia i obserwowanie stanowią tutaj większe znaczenie niż 
liczba komentarzy. To miejsce, gdzie aktualizacje związane 
z działalnością firmy są bardziej materialne. Przedstawiamy 
produkty i usługi poprzez fotografie. Opowiadamy o życiu 
codziennym w prezentowanym przez nas sklepie lub innym 
miejscu pracy, a także o nas samych. 

Zdaniem Autorów, Instagram jest uzależniony od in-
nych portali społecznościowych, ponieważ znajdujące 
się na nim informacje są bardzo ograniczone. To jedynie 
przydatny dodatek w prowadzeniu bardziej poważnego 
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fanpage’a. Możemy na nim dokumentować kulisy naszej 
działalności, dzięki czemu zbliżymy się do potencjalnego 
odbiorcy. Tutaj nawet opis profilu jest ograniczony i mniej 
ważny, ponieważ w zamierzeniu powinno się odsyłać zain-
teresowanych większą liczbą treści właśnie na ten portal. 
Oczywiście, można uzyskać nowych obserwatorów poprzez 
promocję na Instagramie, ale ważniejsza jest główna baza 
naszej promocji.

W powyższej charakterystyce wybranych narzędzi so-
cial marketera można zauważyć, że w Internecie wciąż kró-
luje Facebook. Stanowi on bazę naszych internetowych do-
świadczeń. Mimo to rozciągnięcie siatki, dzięki której moż-
na nas na nim odnaleźć, na inne portale społecznościowe, 
jest dosyć ważne w powodzeniu promocji. Dzięki tagom na 
Twitterze czy Instagramie użytkownicy zainteresowani ofe-
rowaną przez nas tematyką, krok po kroku, dotrą do źródła. 
Choć przedstawione strony internetowe różnią się od sie-
bie, wyznacznik sukcesu naszej misji na nich wciąż jest taki 
sam: reakcja odbiorcy równa się powodzenie. Feedback 
jest niezwykle ważny, dlatego interakcje z potencjalnymi 
klientami, nie tylko na szczeblu biznesowym, mają ogrom-
ne znaczenie. Budowanie relacji z naszymi obserwatorami 
sprawia, że przyciągamy ich do siebie i wywołujemy sym-
patię nie tylko jako ludzie, ale także przedstawiciele pre-
zentowanego obiektu. Wymaga to czasu, systematyczności 
i stabilności, ale są to rzeczy, które są obecnie najważniej-
sze w promocji na portalach społecznościowych. A portale 
społecznościowe rządzą współczesnym PR-em.

E-logistyka

„E-logistyka jest to dział logistyki polegający na zastoso-
waniu najnowszych technologii informatycznych, w tym tak-
że Internetu, do realizowania procesów logistycznych związa-
nych z zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją, transportem, 
obsługą klienta, obiegiem informacji w wymiarze pojedyn-
czego przedsiębiorstwa czy przez uczestników globalnego 
łańcucha dostaw. Ponadto częścią składową e-logistyki jest 
e-handel, który obejmuje transakcje przeprowadzone przez 
sieci oparte na protokole IP i przez inne sieci komputerowe. 
Ważnym czynnikiem jest to, że towary i usługi mogą być za-
mawiane przez te sieci, ale ostateczna dostawa i płatność 
usługi lub towaru może być dokonywana w sieci lub poza 
nią. Takie transakcje realizowane są pomiędzy przedsiębior-
stwami, z osobami indywidualnymi lub z organizacjami pry-
watnymi i publicznymi” (Szymonik 2015: 37).

Internetowe serwisy logistyczne

Na rynku usług logistycznych zarządzanie łańcuchem 
dostaw jest wspomagane przez internetowe serwisy biz-
nesowe. Do najważniejszych można zaliczyć portale inter-
netowe, takie jak: e-logistyka, logistyka.net.pl, spedycje.pl. 
Pozwalają one udostępnić szeroki asortyment informacji 
dotyczących branży logistycznej w Polsce i na rynku mię-
dzynarodowym. Witryny dostarczają linki do różnorodnych 
opracowań, analiz i raportów. Internauta może znaleźć 
aktualności i wydarzenia w branży, przegląd prasy specja-
listycznej, porady dla spedytorów, logistyków, ale także 
kierowców i pracowników magazynów. Portale takie są 
wyposażone zwykle w podsystem bannerowy, który umoż-
liwia szybkie dotarcie do wybranych podmiotów rynkowych 
branży TSL oraz sugerowanych przez nie usług. Twórcy za-
mieszczają na stronach internetowych katalogi firm, bieżą-
ce i archiwalne informacje o najważniejszych wydarzeniach, 
słowniki pojęć logistycznych, które potencjalnie mogą zain-
teresować gości serwisu, a także różnego rodzaju sondaże 
społecznościowe (Wieczerzycki 2012).

Witryna internetowa wyposażona jest w wewnętrzną 
wyszukiwarkę, ułatwiającą szybki dostęp do treści serwisu, 
zbieżnych z wpisanymi słowami kluczowymi. Co więcej, do-
stępne są kursy walut i indeksy giełdowe, które ułatwiają 
szybką analizę czytanych w portalu treści. Człowiek nie żyje 
samą pracą i musi mieć czas na odpoczynek, dlatego na 
stronach publikowane są ciekawostki i nowinki, opisywane 
są liczne imprezy środowiskowe, zawody sportowe, konkur-
sy. Studenci, którzy pasjonują się branżą logistyczną, mogą 
znaleźć informacje o kołach naukowych funkcjonujących 
w danym mieście (Wieczerzycki 2012).

Modele logistyczne 
charakterystyczne dla e-handlu

Porównanie poszczególnych modeli logistycznych, naj-
powszechniejszych wśród sklepów internetowych przedsta-
wia tabela 1.

Zalety e-logistyki

1. Efektywne badanie rynku. Dzięki Internetowi znacz-
nie uproszczona i tańsza jest kontrola rynku, która 
w konsekwencji łagodzi tzw. efekt Forrestera. Zwią-
zany jest on z tendencyjnym traktowaniem zmian 
popytu przez managerów: jeśli popyt wzrósł, to 
będzie rosnąć; jeśli popyt spadł, to będzie spadać. 
Prowadzi to do przeszacowania wielkości popytu 
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w górę lub w dół (tzw. błąd kontynuacji trendu). In-
formacje o ofercie usług konkurentów rynkowych 
możemy łatwo pozyskać z prowadzonych przez nich 
sklepów i stron internetowych. Na podstawie listy 
rankingowej portali internetowych możemy oceniać 
wiarygodność i rzetelność potencjalnych partnerów 
biznesowych;

2. Skracanie łańcuchów dostaw, wynikające z całkowi-
tego lub tylko częściowego wyselekcjonowania nie-
których ich węzłów np. dystrybutorów, czy wyklucze-
nia niektórych pośredników w kanałach zaopatrzenia 
(dzięki powszechnemu wykorzystaniu wszystkich 
portali internetowych);

3. Automatyczna reakcja na natrafiane z rynku sygnały, 
przypuszczalnie inicjujące procesy logistyczne. Dzię-
ki serwerom internetowym i analizie ich dzienników 
możemy przekonać się, które z naszych towarów 
i usług cieszą się największym powodzeniem, a tak-

że w których częściach kraju (świata) i okresach roku 
zyskują zainteresowanie. Tego typu informacje są 
podstawą do przeprowadzenia kampanii promocyj-
nej w odniesieniu do nowych rynków zbytu;

4. Redukcja kosztów działań logistycznych. Osiągnięcie 
tego celu w znacznym stopniu ułatwia stosowanie 
IT. Procesy logistyczne mogą być realizowane przy 
mniejszych kosztach niż w przypadku tradycyjnym, 
dzięki zastosowaniu komputerów i sieci interneto-
wych. W obszarze produkcji, dystrybucji, jak i zaopa-
trzenia, wyróżniamy tu między innymi: koszty komu-
nikacyjne, transakcyjne oraz operacyjne np. zmniej-
szone koszty negocjacji biznesowych, poszukiwanie 
partnerów biznesowych czy zarządzanie zapasami;

5. Kompresja czasu. Cel ten skraca czas realizacji pro-
cesów logistycznych, dzięki włączeniu w te procesy 
sieci komputerowych, np. czas wymiany dokumen-
tów biznesowych, realizacji cyklów zamówień, czy 

Tabela 1. Porównanie poszczególnych modeli logistycznych

Model logistyczny Zalety Wady

Własny magazyn – przed rozpoczęciem 
sprzedaży, towary zamawiamy u dostaw-
ców i zamówienia realizujemy opierając 
się tylko na tych towarach, które posiada-
my u siebie

•  niezależność od dostawców
•  wyższy poziom konwersji
•  błyskawiczna realizacja zamówienia

• koszt powierzchni magazynowej, 
ubezpieczenia, ochrony, itp.

• ryzyko zamrożenia pieniędzy 
w niesprzedające się produkty

• węższy zakres produktów
• konieczność zamrożenia gotówki

Pseudo-just-in-time – wystawianie na stro-
nach sklepowych pełnej oferty dostawców 
przy praktycznie pustym magazynie wła-
snym. Towar zamawiany jest u dostawcy 
dopiero w momencie, gdy otrzymamy za-
mówienie od klienta

• względne bezpieczeństwo przed 
zamrożeniem pieniędzy

• niski próg wejścia – nie trzeba posiadać 
dużych funduszy lokowanych w towarze

• możliwość zaprezentowania szerokiego 
asortymentu

• niższy poziom konwersji
• opóźnienia w dostawach
• brak możliwości szybkiej realizacji
• możliwe braki towarów
• konieczność integracji z dostawcą

Dropshipping – dostawca wysyła towar 
bezpośrednio do klienta 

• wyższy poziom konwersji
• błyskawiczna realizacja zamówienia
• względne bezpieczeństwo przed 

zamrożeniem pieniędzy
• niski próg wejścia

• pomyłki
• możliwe braki towarów
• ciężko o dostawców, którzy dopasują 

usługę do potrzeb sklepu
• konieczność integracji z dostawcą
• bardziej skomplikowane rozliczenia 

fiskalne

Brokering towarowy – dostawca nie posia-
da wszystkich towarów u siebie, tylko po 
naszym zamówieniu zamawia je u swoje-
go dostawcy. Dzięki dużym wolumenom 
zamówień posiada rabat, którym może się 
z nami podzielić

• uproszczenie logistyki
• możliwe tańsze zakupy 
• szerszy asortyment

• możliwość większej ilości braków 
i pomyłek 

• jeszcze dłuższy termin realizacji

Extended shopping – sklep w pełni obsłu-
giwany jest przez dostawcę tej usługi (pod 
względem magazynowania, jak i rozliczeń 
fiskalnych z klientem lub obsługi klienta czy 
np. zwrotów). Zadaniem właściciela jest 
jedynie kierowanie ruchu do sklepu, całą 
resztą zajmuje się dostawca

• takie jak w dropshipingu, plus brak 
konieczności zajmowania się żmudnymi 
elementami, jak obsługa klienta etc.

• wynagrodzenie niższe niż w innych 
modelach 

• w przypadku działania na własnym 
oprogramowaniu konieczność pełnej 
integracji dwukierunkowej z dostawcą 

• utrudnione pozyskiwanie i utrzymanie 
klienta 

Źródło: Bartnik K., (2013) Sklep internetowy od A do Z, Warszawa: eKomercyjnie.pl.
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też monitorowania kanałów dystrybucji, a przede 
wszystkim nadzoru nad będącymi w dyspozycji środ-
kami transportu. Ważnym czynnikiem jest wydłuże-
nie czasu dostępności oferowanych producentowi 
i jego klientom usług logistycznych – do 24 godzin 
na dobę, siedem dni w tygodniu, dwanaście miesięcy 
w roku;

6. Uwolnienie się od odległości geograficznych. Dzięki 
e-logistyce możemy poszukiwać dostawców i konsu-
mentów na całym świecie. Dodatkowo można zlecać, 
np. w formie outsourcingu, wszystkie niedecydujące 
dla prowadzenia biznesu przedsiębiorstwa działania 
na dowolną odległość, np. produkcję jednostkom 
azjatyckim (Wieczerzycki 2012). 

WebEDI – Edi plus Internet

,,EDI (Elektroniczna Wymiana Danych) jest elektronicz-
ną formą wymiany danych lub informacji między systema-
mi informatycznymi partnerów biznesowych przy użyciu 
standardowych formatów i protokołów wymiany informa-
cji” (Wieczerzycki 2012: 157).

Internet przekształcił się w bezpieczny środek przekazu 
wymiany danych wraz z rozwojem technologii. Spowodo-
wało to szerokie zainteresowanie wykorzystaniem Inter-
netu jako kanału komunikacyjnego wśród użytkowników 
EDI. Dla małych i średnich przedsiębiorstw Internet stał 
się zachętą do korzystania z EDI, ponieważ dzięki jego glo-
balnemu zasięgowi, firmy są w stanie, niezależnie od po-
łożenia geograficznego, szukać partnerów biznesowych na 
całym świecie, a także budować z nimi systemy EDI. Dzięki 
elektronicznej wymianie danych znacznie zmniejszyły się 
koszty wdrożenia i utrzymania kanału komunikacyjnego, 
które stanowią główne obciążenie finansowe w tradycyj-
nych systemach EDI. Głównym celem tych systemów jest 
zwiększenie zasięgu wykorzystania standardów EDI wśród 
korporacji, przeważnie tych z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). Wraz z zastosowaniem Internetu, 
jako kanału komunikacyjnego, zostały również zmaksyma-
lizowane możliwości komunikacyjne w systemach EDI (Wie-
czerzycki 2012). Do głównych zalet EDI można zaliczyć:

• poprawę przepływów pieniężnych;
• minimalizację wykorzystania papieru;
• zwiększenie sprzedaży;
• poprawę obsługi klienta;
• poprawę relacji z partnerami biznesowymi;
• zwiększenie precyzji działań biznesowych;
• lepsze zarządzanie zapasami;
• zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa;
• zwiększenie produkcyjności.

Możliwości rozwoju e-logistyki 
– technologia agentowa

Technologia agentowa jest istotnym czynnikiem dla 
e-logistyki, ponieważ autonomicznie pozyskuje informacje 
w rozproszonym środowisku. Jest to program komputero-
wy do samodzielnego działania w określonym otoczeniu 
i osiąganiu wytyczonych celów. Tworzenie się rozległych 
łańcuchów dostaw jest jednakowe z tworzeniem się rozle-
głych sieci wymiany informacji. W przystępny sposób po-
wstaje platforma bezpośredniego wdrażania technologii 
agentowej, dzięki której firmy logistyczne uzyskują korzyści 
biznesowe (Wieczerzycki 2012). Do głównych cech agenta 
programowego zalicza się:

• cel – agent dąży poprzez swoje działania do zrealizo-
wania określonej czynności;

• adaptację – agent posiada umiejętność utożsamiania 
się do zmian zachodzących w otoczeniu;

• mobilność – agent może przemieszczać się w ramach 
środowiska;

• otoczenie – agent działa w określonym otoczeniu;
• autonomiczność – agent wymaga określonego czasu 

przygotowania.

Technologia agentowa, ze względu na przedstawione 
cechy agentów, jest bardzo niezwykłą i cały czas rozwijaną 
dyscypliną informatyczną w przestrzeni rynku. Jest to wi-
doczne w e-logistyce, której ideą jest metoda wyznaczania 
najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego 
kryterium jakości np. kosztu, wydajności.

Podsumowanie

Internet stał się trwałym elementem życia społecznego 
i zawodowego. Reguluje sposób, w jaki się komunikujemy, 
ale także częstotliwość nawiązywania kontaktu. Coraz czę-
ściej nawiązujemy nowe znajomości poprzez to narzędzie, 
które często bywają o wiele trwalsze niż te, które kreujemy 
w rzeczywistości. Także inne aspekty naszej codzienności 
zostają przenoszone do przestrzeni wirtualnej. Zakupy on-
line stały się normalnością. E-logistyka i e-sklepy to stała 
część Internetu, rozwijająca się za pomocą portali spo-
łecznościowych oraz internetowych. Współcześnie biznes 
w sieci to atrakcyjna działalność dochodowa, ale wymaga 
konsekwentnej promocji i systematycznej publikacji treści, 
aby odniosła sukces. W niniejszym artykule podjęta została 
próba zbadania Internetu jako przestrzeni rynku – miejsca 
prowadzenia sprzedaży, zachowań konsumentów, a także 
komunikacji marketingowej oraz szeregu działań, wykorzy-
stujących go do promowania firmy i jej działalności.
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