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Coroczny wzrost liczby opinii na Opineo.pl 
pokazuje też, jak ważna jest obecność samych 
sklepów w tym kanale komunikacji. Polski 
konsument staje się coraz bardziej świadomy 
i dociekliwy, od dawna nie skupia się jedynie 
na najniższej cenie. Dlatego nawet najlepsza 
oferta przegra z dużą liczbą negatywnych ocen 
internautów. A tych interesuje między innymi czas 
dostawy towarów, duży wybór asortymentu oraz 
spersonalizowana oferta. Coraz istotniejsza dla 
klientów staje się także wartość dodana.

W tegorocznej edycji rankingu Opineo.pl o miejscu 
na podium często decydowały detale, takie jak 
porady ekspertów, firmowe blogi, działalność 

charytatywna sklepu, oraz, a nawet przede 
wszystkim, reakcje sprzedawców w sytuacjach 
kryzysowych. Dlatego zarówno klientów jak 
i sprzedawców zachęcamy do dialogu za 
pośrednictwem naszego autorskiego narzędzia 
OpiConnect.

Jak rozmawiać z użytkownikiem i dbać o swój 
wizerunek w sieci, doskonale wiedzą laureaci 
tegorocznej edycji rankingu, którym serdecznie 
gratulujemy! Warto podpatrywać ich działania - 
utrzymanie samych pozytywnych opinii klientów 
przy tak dużej sprzedaży, jaką pochwalić się może 
najlepsza dziesiątka e-sklepów, wydaje się być 
gotową receptą na sukces w e-commerce.

W tym roku formuła rankingu została delikatnie 
odświeżona. Zrezygnowaliśmy z kategorii 
megasklepy i sklepy średniej wielkości, 
wprowadzając zamiast nich kategorię najlepiej 
ocenianych sklepów. Wiąże się to z doskonałym 
wynikiem sklepów specjalistycznych, o rzędzie 
wielkości niespotykanym w poprzednich edycjach. 
W 2018 roku zgromadziły one rekordową liczbę 
pozytywnych opinii i z sukcesem rywalizują 
nawet z największymi multisklepami. Najlepsza 
dziesiątka reprezentuje zupełnie odmienne 
branże. To pokazuje coraz większą otwartość 

Niemal dwa miliony głosów, 
38 tysięcy ocenianych sklepów 
i 164 wyróżnione. Tegoroczna edycja 
rankingu Opineo.pl pokazuje, jak 
potrzebne jest w sieci bezstronne 
miejsce, w którym internauci mogą 
wyrażać opinie o dokonanych 
zakupach.

Siła opinii
Polaków na zakupy przez internet, niezależnie od 
poszukiwanego przez nich asortymentu.

Chcemy, by raport Opineo.pl był papierkiem 
lakmusowym branży e-commerce. Dlatego 
poprosiliśmy firmę konsultingową Nielsen o audyt 
naszej metodologii. Tegoroczna, dziewiąta 
już edycja raportu to także nowy znak jakości 
przyznawany zwycięzcom. Laureaci rankingu 
Opineo.pl wyróżnieni zostali Laurem Opineo.

Ocena w Opineo.pl to głos internautów. To Wy, 
kupując w sieci i oceniając zakupy, decydujecie 
o tym, kto w danej edycji zdobędzie miejsce na 
podium, a kto wypadnie poza pierwszą dziesiątkę 
rankingu. Tym bardziej dziękujemy, że jesteście 
z nami i przyczyniacie się do poprawy jakości 
polskiego e-commerce. Pamiętajcie, jak ważną 
rolę pełnicie w tym procesie, kiedy następnym 
razem zobaczycie maila z prośbą o ocenę sklepu 
w Opineo.pl.

Grzegorz Sroka
Product Owner w Opineo.pl
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Metodologia
Ranking Opineo.pl opiera się na potransakcyjnych 
opiniach konsumenckich, czyli opiniach 
wystawionych przez klientów sklepów 
internetowych, po dokonanych zakupach. 
Wystawiając opinię, konsumenci oceniają:
• szybkość realizacji zamówienia,
• poziom obsługi klienta,
• jakość zapakowania przesyłki,
• oraz deklarują, czy poleciliby ten sklep 

internetowy swoim znajomym.
Za każdy z tych atrybutów sklep może zdobyć 
5 punktów. Kwalifikując sklepy do rankingu, 
sumujemy oceny składowe i wyciągamy z nich 
średnią.

Celem każdego biznesu jest wzrost. Jednak im 
większy biznes, tym trudniej utrzymać satysfakcję 
klientów. Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest 
zachować wysoką jakość obsługi przy dużym 
wolumenie sprzedaży. Chcemy promować sklepy, 
które słuchają swoich klientów, aktywnie zbierają 
opinie i uzyskują najwyższe noty jednocześnie się 
rozwijając. Dlatego pod uwagę bierzemy jedynie 
sklepy, które mogą się pochwalić przynajmniej 
setką recenzji. Za każdy tysiąc zebranych opinii 

przyznajemy dodatkowy punkt.

Sklepy konkurują ze sobą w 15 kategoriach. 
Najlepsze z nich tworzą pierwszą dziesiątkę 
najwyżej ocenianych sklepów 2018 roku bez 
względu na specjalizację. Debiutanci to z kolei 
sklepy, które dołączyły do Opineo.pl w ubiegłym 
roku i już mogą pochwalić się uznaniem klientów. 
Najlepsze sklepy w każdej z kategorii nagradzane 
są Laurem Opineo.

Metodologia rankingu sklepów internetowych 
Opineo.pl została pozytywnie zaopiniowana przez 
firmę konsultingową Nielsen, która jest partnerem 
merytorycznym tegorocznej publikacji.

Karolina Flaht-Soroka,
Client Business Partner
w Nielsen

Metodologia rankingu Opineo 
charakteryzuje się prostotą 
i czytelnością. Jest zbudowana 
rzetelnie i w sposób powtarzalny 
kontynuowana od 2010 roku, 
co pozwala na zachowanie 
porównywalności ocen na przestrzeni 
kolejnych edycji. Dodatkowo 
metodologia, poza czystą oceną 
konsumencką sklepów, uwzględnia 
i docenia ich gotowość do wsłuchania 
się w opinię kupujących. Dzięki temu 
ranking odzwierciedla faktyczne 
nastroje konsumentów i daje 
miarodajny obraz pozycji e-sklepów 
w branży handlu internetowego.
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Użytkownik pod lupą
W Opineo.pl zgromadziliśmy już 15,5 miliona opinii 
na temat sklepów, produktów i usług. W samym 
2018 roku przybyło ich ponad 2 miliony. Opinie 
wystawiają klienci e-sklepów, po zrealizowanych 
zakupach, za pośrednictwem wysyłanych przez 
sprzedawców linków. Na jednego użytkownika 
Opineo.pl przypada średnio 13 komentarzy.

Najstarsi użytkownicy są z nami od początku 
Opineo.pl, czyli od 2006 roku i nadal aktywnie 
oceniają sklepy i produkty. Najbardziej 
zaangażowani komentujący mają na swoim koncie 
blisko 200 opinii. Rekordzistka - 213. Bo to kobiety 
właśnie, które stanową 54 procent użytkowników 
Opineo.pl, zajmują trzy pierwsze miejsca na liście 
najbardziej aktywnych internautów.

Najliczniej reprezentowaną w serwisie grupą 
wiekową są osoby między 25 a 34 rokiem życia 
(33 procent użytkowników). Na drugim miejscu 
uplasowali się, praktycznie ex aequo, internauci 
w przedziałach wiekowych 18-24 i 35-44 lata 
(21 procent). Już 43 procent użytkowników 
odwiedza nas za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych.

Miłośniczka zwierząt
- to rekordzistka pod względem liczby 

wystawionych opinii - napisała ich aż 
213. Dotyczą przede wszystkim artykułów 
zoologicznych. Chętnie odwiedza i ocenia także 
e-księgarnie i internetowe drogerie.

Zadbany i aktywny
- ten użytkownik ma na swoim koncie 163 
opinie. Najczęściej kupuje w aptekach, 
sklepach sportowych i tych specjalizujących 
się w suplementach diety. Często ocenia 
także sprzęt RTV/AGD.
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Connected Spender - klient przyszłości
Kupujący online stanowią 
dzisiaj ponad połowę wszystkich 
internautów w Polsce. To szeroka 
i wewnętrznie zróżnicowana grupa, 
co nie ułatwia firmom budowania 
strategii. Co więcej, nie każdy klient 
jest tym, który faktycznie najsilniej 
napędza rozwój sprzedaży online. 
Przyszłość branży e-commerce 
stanowią Connected Spenders.

Sam dochód to niewystarczający czynnik 
napędzający e-gospodarkę - wynika 
z analiz Demand Institute, opierających 
się na danych Nielsen. Głównym motorem 
rozwoju jest tzw. mind-set, postawa życiowa 
klienta.

Kim są konsumenci 
przyszłości?
Connected Spenders to aktualnie ponad 

8 mln osób w Polsce. Oznacza 
to, że mniej więcej co trzeci 
internauta należy do tej grupy. To 
osoby, które są stale podłączone 
do internetu, mają stały dostęp 
do informacji oraz kanałów 
sprzedaży. To przede wszystkim 
młodzi (25-34 lata) z aglomeracji 
miejskich, o wyższych dochodach 
niż przeciętne.

Od przeciętnego e-shoppera 
odróżnia ich wyższy o około 
1/3 poziom indeksu Consumer 
Confidence, wskaźnika nastroju 
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konsumentów, mierzonego przez Nielsen 
kwartalnie od 2005 roku. To wskazuje na 
ich o wiele większy niż przeciętny optymizm 
w stosunku do perspektyw na rynku pracy, 
osobistej sytuacji finansowej czy możliwości 
zakupowych.

Wśród Connected Spenders obserwujemy 
dwukrotnie większą skłonność do wydawania 
nadwyżek finansowych na podróże, o 1/2 częściej 
wybieraną opcję jedzenia poza domem oraz 
o 1/3 wyższą skłonność do kupowania elektroniki. 
Connected Spenders bardziej niż inni kupujący 
lubią także testować nowe produkty. Dwa razy 
częściej niż inni są skłonni zapłacić wyższą cenę 
za lepsze jakościowo i bardziej innowacyjne 
rozwiązania oraz oferty.

W szczególności wyróżnia ich jednak to, że poza 
korzystaniem z rekomendacji i opinii innych 
konsumentów przed dokonaniem zakupu, także 
sami aktywniej niż pozostali takie opinie generują.

Co z tego wynika dla firm?
Connected Spenders potrzebują przestrzeni do 
dzielenia się opiniami, szukają innowacji i jakości 

Patrycja
Herbowska-Tytro
Client Director w Nielsen

Karolina Flaht-Soroka
Client Business Partner
w Nielsen

premium, która będzie współgrała z ich mobilnym 
i aktywnym stylem życia.

Connected Spenders czytają opinie o produktach 
i sami je recenzują, dlatego tak ważna jest 
funkcjonalność witryny związana z wymianą 
rekomendacji pomiędzy klientami. Ze względu 
na mobilny i aktywny styl życia reprezentantów 
Connected Spenders, największą szansę na ich 
utrzymanie mają e-sklepy inwestujące w trend 
convenience: elastyczność w wyborze formy 
i czasu dostawy, zapewnienie sprawnego działania 
stron niezależnie od urządzenia, łatwość i szybkość 
w dokonywaniu płatności.

Ponieważ ta grupa kupujących poszukuje 
produktów innowacyjnych o wysokiej 
jakości, warto dbać o zmieniający się, szeroki 
asortyment oraz akcentować nowości 
i ich benefity. Jednocześnie Connected 
Spenders oczekują spersonalizowanej oferty 
oraz zindywidualizowanego podejścia do 
komunikowania się z nimi, odpowiedzią na co 
jest właściwe połączenie technologii i personelu 
rozumiejącego potrzeby tych klientów.

Na poziomie globalnym Connected Spenders 
generują około 35% wszystkich wydatków 
konsumenckich, ale szacuje się, że udział ten 
wzrośnie do 46% do 2025 roku. Powinni być więc 
w centrum uwagi wszystkich, którym zależy na 
sukcesie w e-commerce.
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Najlepsze sklepy 
internetowe 2018

Choć cała pierwsza dziesiątka najlepiej ocenianych 
e-sklepów komunikację z klientem ma opanowaną 
do perfekcji, tegoroczny zwycięzca wyraźnie 
zdeklasował rywali.

Najwięcej opinii uzyskanych w 2018 roku.

Najwyższa średnia ocen ze wszystkich 
rynkowych tuzów.

Liczba punktów większa, niż trzech 
kolejnych pretendentów do tytułu 
razem wziętych.

Ranking sklepów internetowych 
2018 bezapelacyjnie wygrywa 

eobuwie.com.pl.

By dostać się do ścisłej czołówki 
rankingu, trzeba było się wykazać 
średnią ocen nie niższą niż 4,78 
punkta. Aż cztery sklepy z listy 
przekroczyły próg 4,9 punkta, 
a o ostatecznym wyniku przesądziła 
liczba opinii wystawionych w 2018 
roku. Nie było żadnych wątpliwości, 
komu powinien przypaść Laur 
Opineo.

W tym roku zrezygnowaliśmy z kategorii 
megasklepy i sklepy średniej wielkości 
i zdecydowaliśmy się wyłonić najlepszą dziesiątkę 
e-sklepów spomiędzy wszystkich kategorii. Nasi 
laureaci reprezentują zupełnie odmienne branże 
co pokazuje, że oczekiwania klientów nie różnią się 
niezależnie od tego, jakiego asortymentu szukają 
w sieci.
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W poprzedniej edycji rankingu, eobuwie.com.pl 
uzyskał drugi najwyższy wynik spośród wszystkich 
210 wyróżnionych sklepów specjalistycznych. 
Od tego czasu zdobył czterokrotnie więcej opinii 
zadowolonych klientów, utrzymując jednocześnie 
najwyższe noty. Konkurencja nie miała szans. 
Pozostaje gratulować i brać przykład!

Jak umiejętnie połączyć tradycyjną sprzedaż 
stacjonarną z działaniami w internecie? 
W Decathlon.pl dobrze znają odpowiedź na 
to pytanie i stosują ją z dużym powodzeniem. 
Bezkonkurencyjny lider kategorii Sport na drugim 
miejscu podium w kategorii open znalazł się 
w pełni zasłużenie. I bez wątpienia nie powiedział 
ostatniego słowa w tym wyścigu.

Dziesięć lat doświadczenia w sprzedaży części 
zamiennych do urządzeń ADG i RTV, ponad 
12 milionów produktów w ofercie i doskonałe 
podejście do klienta sprawiły, że North.pl śrubuje 
w rankingu Opineo.pl rekordy własne i całej swojej 
branży. W tegorocznej edycji sklep zdobył 15 razy 
więcej opinii niż poprzednio. I są to opinie ze 
wszech miar pozytywne.

EOBUWIE.COM.PL DECATHLON.PL NORTH.PL

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii w 2018 roku: 164227

Łączna liczba opinii: 400200

Średnia ocen: 4.83

Liczba opinii w 2018 roku: 70040

Łączna liczba opinii: 126678

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii w 2018 roku: 42648

Łączna liczba opinii: 87836

11

2018 2018 2018

Punktacja Punktacja Punktacja

168.94 74.83 46.93
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 eobuwie.com.pl 4.94069 164227 400200 168.94069

2 Decathlon.pl 4.83457 70040 126678 74.83457

3 North.pl 4.93177 42648 87835 46.93177

4 Apteka-melissa.pl 4.78358 37843 146383 41.78358

5 Morele.net 4.78603 28724 181717 32.78603

6 Sklep.sfd.pl 4.88520 24095 93448 28.88520

7 Aptekagemini.pl 4.91479 23813 271503 27.91479

8 Wittchen.com 4.92910 22756 94306 26.92910

9 Manada.pl 4.87430 22963 34304 26.87430

10 Bonito.pl 4.85769 21130 47017 25.85769
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RANKING

AGD/RTV

Do kategorii AGD/RTV wyraźnie puka już trend 
coraz węższej specjalizacji w handlu online. 
Wysoko w tegorocznej edycji rankingu znaleźli 
się nie tylko przedstawiciele wirtualnych 
elektromarketów. Silną reprezentację mają 
również ci internetowi sprzedawcy, którzy oferują 
części zamienne czy akcesoria. To sygnał, że klienci 
e-sklepów wcale nie muszą mieć wszystkiego 
w jednym miejscu. Wręcz przeciwnie. Coraz 
chętniej zaglądają tam, gdzie znajdą specjalistów 
i ofertę precyzyjnie dopasowaną do konkretnej 
potrzeby.

Wyścig o tytuł lidera stoczyły tym razem dwa 
sklepy o wyraźnie różnej charakterystyce. Przy 
okazji znacząco dystansując resztę stawki. I to 
zarówno pod kątem ostatecznej, rankingowej 
punktacji, jak i liczby opinii wystawionych im 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Opineo.pl przez 
kupujących.  

To jedna z najbardziej konkurencyjnych kategorii rankingu. Nic dziwnego, bo 
sprzęt AGD i RTV to również największy kawałek e-handlowego tortu. Tutaj 
nie ma mowy o przypadku. Żeby liczyć się w tej trudnej branży, trzeba być 
naprawdę dobrym.
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NORTH.PL MORELE.NET X-KOM.PL

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii w 2018 roku: 42648

Łączna liczba opinii: 87836

Średnia ocen: 4.79

Liczba opinii w 2018 roku: 28724

Łączna liczba opinii: 181717

Średnia ocen: 4.84

Liczba opinii w 2018 roku: 5177

Łączna liczba opinii: 9420

Czy do każdej usterki w domu trzeba wzywać 
fachowca? Otóż nie! Dzięki North.pl nie tylko 
można łatwo zamówić części zamienne, 
ale również dowiedzieć się, jak je właściwie 
zamontować. Porady specjalistów (również 
telefoniczne), filmy instruktażowe i niezwykle 
szeroka oferta części dają doskonałe efekty. 
W branży AGD/RTV lider jest jeden.

Dwa miliony klientów miesięcznie i 5 tysięcy 
zamówień każdego dnia. Przy tej skali obsługa 
klienta to nie lada wyzwanie. Morele.net radzą 
sobie z nim jednak doskonale, od lat plasując się 
wysoko w zestawieniach Opineo.pl i poprawiając 
co roku wyniki jakości obsługi. I tym razem jednej 
z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek nie 
mogło zabraknąć na podium.

Sklep z 15-letnim doświadczeniem na 
e-commercowym rynku w Polsce nieustannie 
powiększa ofertę i rozwija kanały dotarcia do 
klienta. Dziś to ścisła czołówka sprzedawców 
sprzętu komputerowego w naszym kraju, a sklep 
internetowy wspiera sieć 26 stacjonarnych 
salonów. Profesjonalne podejście i dobre ceny to 
w tej branży klucz do sukcesu.

14

2018 2018 2018

Punktacja Punktacja Punktacja

46.93 32.79 9.84
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 North.pl 4.93177 42648 87836 46.93177

2 Morele.net 4.78603 28724 181717 32.78603

3 X-kom.pl 4.83648 5177 9420 9.83648

4 Oleole.pl 4.33431 2012 29165 6.33431

5 Agdmaster.com 4.95049 1015 1129 5.95049

6 Neo24.pl 4.83899 1494 56802 5.83899

7 Zadowolenie.pl 4.80456 1066 9883 5.80456

8 Avans.pl 4.77013 1285 3420 5.77013

9 Electro.pl 4.75446 1692 72861 5.75446

10 Neonet.pl 4.59605 1630 3580 5.59605
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RANKING

Artykuły medyczne

Już teraz większość liczących się e-aptek 
umożliwia zamawianie leków na receptę. Trzeba 
je jednak odebrać w punkcie stacjonarnym. 
Czym więc starają się konkurować potentaci 
farmaceutycznego rynku online? Asortymentem, 
cenami, kosztami i czasem dostawy, promocjami 
oraz oczywiście profesjonalną obsługą klienta.

I wszystko wskazuje na to, że liderzy tej kategorii 
wiedzą, jak zyskać uznanie w oczach e-pacjentów. 
Na podium stanęły dokładnie te same sklepy, co 
w poprzedniej edycji rankingu, a ich przewaga nad 
konkurentami wyraźnie się powiększyła. 

Trzeba również odnotować, że rynek coraz 
intensywniej zdobywają serwisy specjalizujące 
się w wąskiej dziedzinie medycyny: sklepy dla 
diabetyków czy okulistyczne. Czy taka zawężająca 
się specjalizacja to już stały trend? Warto mieć go 
na uwadze.

Internetowy rynek leków czekają spore zmiany. Za rok polscy pacjenci mają 
powszechnie używać e-recept, a już od stycznia pierwsi klienci - na razie osoby 
niepełnosprawne - mogą zamawiać leki na receptę z dostawą do domu. Rynek 
internetowych sklepów medycznych nie czeka na te nowinki bezczynnie.

Najlepsze sklepy internetowe 2018 16



APTEKA-MELISSA.PL APTEKAGEMINI.PL WAPTEKA.PL

Średnia ocen: 4.78

Liczba opinii w 2018 roku: 37843

Łączna liczba opinii: 146383

Średnia ocen: 4.91

Liczba opinii w 2018 roku: 23813

Łączna liczba opinii: 271503

Średnia ocen: 4.87

Liczba opinii w 2018 roku: 15752

Łączna liczba opinii: 68543

To najchętniej oceniana i polecana ze wszystkich 
internetowych aptek w tegorocznym zestawieniu. 
Od wielu lat zasłużenie plasuje się na podium 
rankingu Opineo.pl, tym razem jednak zaufanie 
i zadowolenie klientów zaowocowały dodatkowym 
sukcesem. Apteka-melissa.pl pokonała wszystkich 
konkurentów z branży, wskakując na najwyższy 
stopień podium.

Internetowe ramię sieci 126 stacjonarnych 
aptek z całej Polski to stały bywalec podium 
rankingu Opineo.pl. Nic dziwnego, bo jakość 
obsługi, podejście do klienta, a przede wszystkim 
profesjonalne porady dla pacjentów to 
niezwykle ważne kwestie w branży medycznej. 
W Aptekagemini.pl wiedzą o tym doskonale, a klienci 
odwdzięczają się co roku wysokimi ocenami. 

Konsekwentnie rosnąca liczba klientów i 
zdobywanych opinii. Poszerzający się asortyment 
i rozbudowywana baza porad. Do tego cała 
platforma wymiany wiedzy dla pacjentów. 
Wapteka.pl drugi raz z rzędu zajmuje w rankingu 
Opineo.pl trzecie miejsce wśród internetowych 
aptek, depcząc po piętach branżowym liderom.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Apteka-melissa.pl 4.78358 37843 146383 41.78358

2 Aptekagemini.pl 4.91479 23813 271503 27.91479

3 Wapteka.pl 4.86665 15752 68543 19.86665

4 Diabetyk24.pl 4.91344 4831 13000 8.91344

5 Bezokularow.pl 4.93135 2095 9884 6.93135

6 DOZ.pl 4.93131 2000 2179 6.93131

7 Aptekaflora.pl 4.87637 2594 5997 6.87637

8 Aptekazawiszy.pl 4.82175 2516 24848 6.82175

9 Aptekapomocna24.pl 4.94218 1289 2438 5.94218

10 Szkla.com 4.93861 1975 39167 5.93861
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RANKING

Artykuły zoologiczne

Jeśli spojrzeć na sklepy zoologiczne przez 
pryzmat jakości obsługi i opinii o poszczególnych 
markach, okaże się, że jest to jedna z najbardziej 
wyrównanych kategorii w całym rankingu. Podium 
było w zasięgu nawet siedmiu e-sklepów. Czołówka 
rywalizowała więc na bonusy: rabaty, promocje, 
programy partnerskie i konkursy.

Niemal każdy ze sklepów stara się też dostarczyć 
swoim klientom solidnej dawki praktycznej 
wiedzy. Sekcje poradnikowe, ciekawostkowe blogi 
czy działalność charytatywna - to elementy, bez 
których dobry internetowy sklep zoologiczny nie 
może się dzisiaj obejść.

Tegoroczny zwycięzca pokazał konkurentom, jak 
te wszystkie wartości dodane przekuć nie tylko na 
biznesowy sukces. O podium zadecydował pomysł. 
Pomysł na biznes z charakterem.

Czym zdobyć serca (i portfele) miłośników zwierząt? Otóż cena to już nie 
wszystko. Nawet wielkość asortymentu nie wydaje się być kluczowym 
parametrem. Na tym wyjątkowo wyrównanym rynku decydująca okazuje 
się wartość dodana. 
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ZOOART.COM.PL FERA.PL KRAKVET.PL

Średnia ocen: 4.85

Liczba opinii w 2018 roku: 21856

Łączna liczba opinii: 66504

Średnia ocen: 4.86

Liczba opinii w 2018 roku: 8581

Łączna liczba opinii: 9057

Średnia ocen: 4.82

Liczba opinii w 2018 roku: 8266

Łączna liczba opinii: 104074

Dominacja w tegorocznej edycji rankingu to nie 
przypadek. Już dwa lata temu Zooart.com.pl 
przebojem wszedł do zestawienia, debiutując 
w nim na drugiej pozycji. Tym razem poszedł 
krok dalej, nie dając konkurentom szans. Niskie 
ceny i darmowe porady lekarzy weterynarii to 
oferta, obok której właściciele zwierząt nie przejdą 
obojętnie.

Sklep z karmą i akcesoriami dla zwierząt 
może być dla klientów czymś więcej, niż tylko 
miejscem zakupów. Fera.pl postawiła na ciekawe 
wykorzystanie mechanizmów społecznościowych. 
Codziennie rozdaje bony zakupowe autorom 
najciekawszych zdjęć swoich pupili. To, 
w połączeniu z profesjonalną obsługą klienta, 
zaowocowało sukcesem: pozycją wicelidera.

O popularności sklepu świadczą liczby. Pół miliona 
klientów, przeszło 10 tysięcy produktów w ofercie 
i dekada doświadczenia w e-commerce. Jednak 
najważniejsze jest zadowolenie klientów, a o ten 
aspekt dbają w Krakvet.pl doskonale. To już kolejny 
ranking Opineo.pl, w którym jeden z największych 
sklepów zoologicznych w Polsce zajmuje zasłużone 
miejsce na podium.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Zooart.com.pl 4.84519 21856 66504 25.84519

2 Fera.pl 4.85894 8581 9057 12.85894

3 Krakvet.pl 4.81905 8266 104074 12.81905

4 Telekarma.pl 4.89282 5100 53788 9.89282

5 Zooplus.pl 4.85403 5765 29852 9.85403

6 Naszezoo.pl 4.82027 5337 10680 9.82027

7 Apetete.pl 4.80944 5980 11503 9.80944

8 e-sklep.kakadu.pl 4.85693 2186 8101 6.85693

9 Swiatkarm.pl 4.82305 1203 1890 5.82305

10 Petkarma.pl 4.81987 1251 1596 5.81987
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RANKING

Dla dzieci

O pozycjach w pierwszej dziesiątce rozstrzygały 
niuanse. Różnice na poziomie setnych części 
punktu pokazują, jak wyrównana jest stawka 
sklepów, które rywalizują o uwagę rodziców.

W przypadku trzech pierwszych miejsc mamy 
jeszcze jeden, interesujący wniosek. Na podium 
znalazły się sklepy, które nie handlują klasycznym 
asortymentem dziecięcym: zabawkami ani 
ubrankami. W tym roku niekwestionowanymi 
zwycięzcami kategorii okazały się sklepy oferujące 
produkty higieniczne i żywieniowe oraz gadżety
i akcesoria okolicznościowe.

Od przebrań i kostiumów, po dekoracje 
imprezowe. Znalezienie dla siebie ciekawej niszy 
na rynku i zagospodarowanie jej w profesjonalny 
sposób to dziś skuteczna recepta na sukces. 
Również w wymagającym segmencie dziecięcym.

Nie tylko zabawki i odzież. Choć właśnie taki asortyment to - wydawać by 
się mogło - całkiem naturalne, pierwsze skojarzenie z tą kategorią. Losy 
podium w branży dziecięcej ważyły się do ostatniej chwili, a wynik może 
zaskakiwać, także samych klientów.
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FEEDO.PL CONGEE.PL KUCMAR.PL

Średnia ocen: 4.80

Liczba opinii w 2018 roku: 4565

Łączna liczba opinii: 15941

Średnia ocen: 4.91

Liczba opinii w 2018 roku: 3660

Łączna liczba opinii: 8847

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii w 2018 roku: 2294

Łączna liczba opinii: 5050

Jeśli debiutant zajmuje od razu miejsce na podium, 
to znak, że jego twórcy mieli świetny pomysł na 
biznes. A jeśli w kolejnej edycji zostaje liderem 
w branży - to sygnał, że za pomysłem poszła też 
konsekwencja i dobra organizacja. Sklep Feedo.pl 
spełnił oba te warunki. Po raz drugi pojawia się 
w zestawieniu, a dzięki znakomitej obsłudze 
klientów tym razem bezapelacyjnie zwycięża.

Miejsce stworzone z myślą o udanej zabawie 
i wyśmienitej rozrywce. Tak piszą o sobie twórcy 
sklepu Congee.pl i nie rzucają słów na wiatr. 
Przebrania, kostiumy i wszelkie akcesoria do 
zorganizowania udanej imprezy to szybko rosnący 
segment rynku dziecięcego. Na tyle szybko, że 
pomysł i doskonałe podejście do kupujących 
pozwoliły zająć wysokie, drugie miejsce w rankingu.

Niebanalne dekoracje imprezowe, dzięki którym 
komunie, chrzciny, baby shower czy imprezy 
tematyczne będą niezapomnianym przeżyciem 
nie tylko dla dzieci. Sklep kucmar.pl zapewne 
nie powiedział ostatniego słowa - średnia ocen 
klientów sugeruje, że w kolejnych edycjach może 
sięgnąć wyżej.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Feedo.pl 4.80401 4565 15941 8.80401

2 Congee.pl 4.91235 3660 8847 7.91235

3 kucmar.pl 4.94046 2294 5050 6.94046

4 3xk.pl 4.89393 1554 3893 5.89393

5 Manito.pl 4.80659 1629 2868 5.80659

6 hulahop.pl 4.71913 1416 3050 5.71913

7 Igle-figle.pl 4.98930 187 355 4.98930

8 Scandinavianbaby.pl 4.96742 565 3392 4.96742

9 Sklepdorotka.pl 4.96710 540 874 4.96710

10 E-babystuff.pl 4.95813 211 466 4.95813
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RANKING

Dom i wnętrze

Aranżacja domu czy mieszkania to ważna decyzja. 
I najczęściej podejmowana na lata, więc powinna 
być dobrze przemyślana. Nic więc dziwnego, że 
obowiązkową sekcją w każdym sklepie z tej branży 
jest solidnie opracowany dział z poradnikami, 
podpowiedziami i inspiracjami.

Od lidera kategorii można uczyć się, jak prowadzić 
bloga pomimo wąskiej specjalizacji. Nie dziwi 
więc dominacja w rankingu i w pełni zasłużone 
zwycięstwo. Zarówno pod kątem zdobytych 
punktów, jak i liczby opinii wystawionych przez 
klientów.

Meble, wyposażenie kuchni, jadalni, łazienki czy ogrodu? 
Internetowi sprzedawcy coraz chętniej służą nie 
tylko asortymentem, ale też profesjonalną radą. 
Czołówka rankingu pokazuje, że to kierunek 
odpowiadający na potrzeby klientów.
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123LAZIENKA.PL PIEKNOWDOMU.PL BRW.PL

Średnia ocen: 4.81

Liczba opinii w 2018 roku: 5931

Łączna liczba opinii: 5976

Średnia ocen: 4.82

Liczba opinii w 2018 roku: 4296

Łączna liczba opinii: 8265

Średnia ocen: 4.61

Liczba opinii w 2018 roku: 3397

Łączna liczba opinii: 7210

Wyposażyć łazienkę elegancko i funkcjonalnie 
wcale nie jest łatwo. Wie to każdy, kto kiedykolwiek 
stanął przed takim wyzwaniem. Dzięki sklepowi 
123lazienka.pl zadanie jest jednak zdecydowanie 
prostsze. Bo duży wybór to jedno, ale równie 
ważna jest podpowiedź, co wybrać i jak 
zaaranżować, by prezentowało się doskonale.

Błyskawiczna dostawa, mnóstwo ciekawych 
i praktycznych porad i inspiracji, a przede 
wszystkim imponująca liczba tematycznych 
kategorii produktów. Dzięki Pieknowdomu.pl 
piękny dom staje się całkiem realny. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy podobnego zdania było 
ponad 4 tysiące zadowolonych klientów, którzy 
podzielili się tą opinią z innymi internautami.

Salon meblowy nie musi być stacjonarny. 
A przynajmniej - nie tylko. Popularność 
internetowego sklepu marki BRW - jednej 
z najbardziej rozpoznawalnych w całej branży -  jest 
na to najlepszym dowodem. Salony, które od przeszło 
25 lat działają w modelu offline, potrafiły skutecznie 
przekonać Polaków do kupowania mebli przez 
internet. I robią to z coraz większym powodzeniem.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 123lazienka.pl 4.81422 5931 5976 9.81422

2 Pieknowdomu.pl 4.82370 4296 8265 8.82370

3 Brw.pl 4.61214 3397 7210 7.61214

4 Porcelana24.pl 4.95545 2569 13416 6.95545

5 Wideshop.pl 4.87161 2267 4726 6.87161

6 Emako.pl 4.83223 2925 6816 6.83223

7 Mirat.eu 4.81027 2009 5881 6.81027

8 Meblobranie.pl 4.80836 2814 8173 6.80836

9 Domondo.pl 4.77963 2122 3169 6.77963

10 Euroogrod.com.pl 4.74752 2775 6663 6.74752
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RANKING

Gry

Od planszowych klasyków z dzieciństwa, po 
nieprzebraną liczbę odmian gier karcianych, 
figurkowych czy logicznych - pojęcie “gry” jest 
naprawdę szerokie. A ich sprzedawcy wypracowali 
kilka ciekawych i niespotykanych na szerszą 
skalę sposobów na przyciągnięcie potencjalnych 
klientów. Jednym z nich są na przykład... 
wypożyczalnie. 

Smaczków jest znacznie więcej. Wśród tych 
ciekawszych znajdziemy organizowanie turniejów 
dla fanów poszczególnych tytułów, oferty 
komisowe czy wymiany, a nawet możliwość 
kupienia gier uszkodzonych. Gracze mają 
wyjątkowo kreatywne podejście do internetowego 
biznesu.

Kolejna kategoria, w której rywalizacja toczyła się na ułamki punktów, 
a o ostatecznym układzie tabeli zdecydowały niuanse. Tu każdy mógł wygrać 
z każdym. Branża internetowych sprzedawców gier i akcesoriów do nich jest 
wyjątkowo wyrównana.
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ALEPLANSZOWKI.PL DRAGONUS.PL EDUGALERIA.PL

Średnia ocen: 4.95

Liczba opinii w 2018 roku: 436

Łączna liczba opinii: 671

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii w 2018 roku: 300

Łączna liczba opinii: 1679

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii w 2018 roku: 889

Łączna liczba opinii: 1713

Tak rozbudowanej wyszukiwarki gier planszowych 
nie znajdziemy nigdzie indziej w polskim 
internecie. Kategoria, liczba i wiek graczy, czas 
rozgrywki a nawet projektant. W Aleplanszowki.pl 
można przeszukać zasoby sklepu po niezliczonych 
parametrach. A że asortyment jest ogromny i ceny 
bardzo dobre - pierwsze miejsce nie podlega 
dyskusji.

Imponujący awans z czternastej pozycji na 
drugie miejsce podium to dowód na to, że sklep 
Dragonus.pl intensywnie stawia na rozwój 
i proponuje klientom coraz ciekawsze rozwiązania. 
Z wypożyczalnią gier i organizowaniem turniejów 
w całej Polsce włącznie. Dla graczy to istna gratka! 
Czego efektem są również wyjątkowo pozytywne 
opinie o sklepie.

Zabawki edukacyjne, interaktywne i oczywiście 
gry - to asortyment, w którym klienci sklepu 
Edugaleria.pl mogą przebierać do woli. Duży wybór 
produktów i opcji dostawy, kreatywne podejście 
do kupujących sprawiają, że hasło „Klienci nas 
kochają”, którym sklep zachęca do zakupów, jest 
twierdzeniem jak najbardziej uprawnionym.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Aleplanszowki.pl 4.95339 436 671 4.95339

2 Dragonus.pl 4.94417 300 1679 4.94417

3 Edugaleria.pl 4.93630 889 1713 4.93630

4 Am76.pl 4.93627 154 1954 4.93627

5 Gryplanszowe.pl 4.92849 869 1502 4.92849

6 Zabawkizpasja.pl 4.89648 356 708 4.89648

7 Rema.com.pl 4.88105 126 552 4.88105

8 powerplay.com.pl 4.77814 587 1382 4.77814

9 Toysplanet.pl 4.71278 669 3916 4.71278

10 3kropki.pl 4.52713 129 9384 4.52713
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RANKING

Książki

W ciągu minionego roku klienci aż pięciu 
internetowych księgarni podzielili się opiniami na 
ich temat ponad 10 tysięcy razy. Dwie najlepsze 
przekroczyły nawet poziom 20 tysięcy komentarzy. 
Stąd wniosek, że mimo wszystko wciąż czytamy 
chętnie i wcale nie tak mało. Z drugiej jednak 
strony, górne pozycje tabeli wyników zajmują ci 
przedstawiciele branży księgarskiej, którzy kuszą 
niskimi cenami lub wyjątkowo wysokimi rabatami 
i promocjami.

Zarówno pod względem liczby opinii wystawianych 
przez czytelników, jak i ostatecznej punktacji, 
zarysowała się wyraźna przewaga trzech 
e-księgarni. Dwie z nich już w poprzednich 
odsłonach rankingu Opineo.pl stanowiły 
ścisłą czołówkę. Lider i zwycięzca pogodził 
jednak kontrkandydatów. I choć sam nie 
jest na rynku nowicjuszem, awans o siedem 
pozycji w porównaniu do ostatniej edycji musi 
robić wrażenie. Również na bezpośrednich 
konkurentach.

Polacy czytają coraz mniej - alarmują raporty Biblioteki Narodowej. Jednak 
średnia liczba opinii dla poszczególnych sklepów w tej kategorii dowodzi, 
że książki to wśród internautów bardzo popularny towar.
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BONITO.PL SWIATKSIAZKI.PL TANIAKSIAZKA.PL

Średnia ocen: 4.86

Liczba opinii w 2018 roku: 21130

Łączna liczba opinii: 47018

Średnia ocen: 4.89

Liczba opinii w 2018 roku: 20279

Łączna liczba opinii: 47018

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii w 2018 roku: 18922

Łączna liczba opinii: 39085

Ponad 10 milionów zamówień zrealizowanych 
przez 12 lat działalności. Przeszło 200 tysięcy 
klientów miesięcznie i statystycznie książka 
sprzedawana co 3 sekundy - te dane pokazują 
skalę, z jaką funkcjonuje zwycięzca kategorii Książki 
w tegorocznym rankingu Opineo.pl. Do tego ponad 
20 tysięcy opinii w ciągu minionego roku. Takie 
doświadczenie musi procentować.

Dwa miliony tytułów, bezpłatny odbiór w jednej ze 
125 księgarń w Polsce - to dla miłośników czytania 
bardzo atrakcyjna oferta. A jeśli dodać do tego 
profesjonalną obsługę klienta, jaką Swiatksiazki.pl 
może pochwalić się od wielu lat, utrzymanie 
pozycji wicelidera nie powinno nikogo dziwić.

Cena to ważny argument, ale oprócz niej 
w księgarni Taniaksiazka.pl klienci dostają o wiele 
więcej ciekawych narzędzi i propozycji. Udział 
w akcjach charytatywnych, zniżki za oddanie krwi 
i rozbudowana polityka rabatowa to magnes na 
niejednego mola książkowego. A dzięki doskonałej 
komunikacji ze sklepem, liczba pozytywnych opinii 
rośnie błyskawicznie.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Bonito.pl 4.85769 21130 47018 25.85769

2 Swiatksiazki.pl 4.88614 20279 52052 24.88614

3 Taniaksiazka.pl 4.85331 18922 39085 22.85331

4 Aros.pl 4.89197 15023 41262 19.89197

5 Empik.com 4.78543 10885 75052 14.78543

6 Skupszop.pl 4.91021 8399 12040 12.91021

7 Inbook.pl 4.83210 2737 14211 6.83210

8 Fiszki.pl 4.93414 1485 5608 5.93414

9 Czarymary.pl 4.84439 1049 4705 5.84439

10 Fiszkoteka.pl 4.94575 795 3795 4.94575
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RANKING

Militaria

Klient sklepów militarystycznych nie trafia do nich 
przypadkiem. Z reguły wie, czego szuka i trzeba 
zaoferować mu wyłącznie sprzęt dobrej jakości. 
Pod tym względem liderzy rankingu radzą sobie 
doskonale. Aby pokonać konkurentów, wytaczają 
więc dodatkowe działa. Na przykład specjalistyczne 
usługi serwisowe, porady prawne (w tej branży 
bardzo potrzebne!), wideotutoriale, kluby 
zakupowe czy testy sprzętu.

W tym roku stawka była wyjątkowo wyrównana. 
Jednak przed szereg nieznacznie wysunęli się dwaj 
liderzy, którzy kwestię ostatecznego zwycięstwa 
rozstrzygnęli w bezpośrednim pojedynku. 
Podobnie zresztą, jak w poprzedniej edycji 
rankingu Opineo.pl. Z tą różnicą, że tegoroczny 
tryumfator wziął rewanż na rywalu i kolejność na 
dwóch pierwszych miejscach edycji 2018 jest tym 
razem odwrotna.

Internetowe arsenały stoczyły wyrównany bój o prymat w swojej kategorii. 
W dużej mierze na asortyment. Bo oprócz poszukiwaczy broni myśliwskiej 
czy replik, to właśnie tutaj zakupy robią miłośnicy survivalu, rekonstrukcji 
historycznych, profesjonalnego outdooru czy nawet sztuk walki 
i samoobrony.
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GUNFIRE.COM/PL MILITARIA.PL LAPLANDER.PL

Średnia ocen: 4.69

Liczba opinii w 2018 roku: 3227

Łączna liczba opinii: 18797

Średnia ocen: 4.86

Liczba opinii w 2018 roku: 1543

Łączna liczba opinii: 15566

Średnia ocen: 4.96

Liczba opinii w 2018 roku: 216

Łączna liczba opinii: 438

Grupa zapaleńców AirSoftu z Wrocławia od kilku lat 
wyznacza trendy na rynku internetowej sprzedaży 
militariów w Polsce. Nie inaczej jest i w tegorocznej 
odsłonie rankingu Opineo.pl. Sklep Gunfire.com/pl 
odzyskał pozycję lidera dzięki doskonałej obsłudze 
klientów, którzy chętnie oceniali swoje zakupy. 
Tym samym, do kolejnej edycji zajmie pozycje 
obronne.

To prawdziwa ikona branży. Przez 20 lat działania 
sklep Militaria.pl zebrał tyle doświadczenia 
w e-handlu, że jest już stałym bywalcem 
rankingowego podium Opineo.pl. Oprócz 
rozbudowanej oferty sklepu internetowego 
w coraz większej liczbie kategorii, oferuje też 
wsparcie 12 firmowych salonów w największych 
miastach Polski. Klienci to doceniają.

Debiutant w rankingu od razu zameldował się na 
podium. To może oznaczać, że techniki survivalowe 
ekipa Laplander.pl opanowane ma do perfekcji. 
Bo przetrwać na tym trudnym i wymagającym 
rynku nie jest łatwo, a tu mamy do czynienia 
z prawdziwymi profesjonalistami. Średnia ocen, 
jakie sklep uzyskał w ubiegłym roku od klientów, 
jest imponująca.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Gunfire.com/pl 4.69483 3227 18797 7.69483

2 Militaria.pl 4.85719 1543 15566 5.85719

3 Laplander.pl 4.95882 216 438 4.95882

4 Cqb.pl 4.94466 393 612 4.94466

5 Nestof.pl 4.94043 139 1227 4.94043

6 Specshop.pl 4.90339 592 2535 4.90339

7 Wgl.pl 4.90198 165 1700 4.90198

8 Sortmund.pl 4.89797 407 5554 4.89797

9 Hobbyhouse.pl 4.87605 717 2352 4.87605

10 Balistas.pl 4.85614 861 1655 4.85614
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RANKING

Motoryzacja

Specjaliści od hamulców, lamp, opon, akcesoriów 
dla motocyklistów czy nawet części zamiennych 
do sprzętu rolniczego - każdy ze sklepów 
rywalizujących w kategorii Motoryzacja może 
śmiało nazwać się liderem w swoim segmencie. 
Na ostatecznym kształcie tabeli w dużej mierze 
zaważyły dodatkowe udogodnienia, które 
e-sprzedawcy oferują klientom.

Wśród ciekawych rozwiązań znajdziemy oferty 
rabatów i zniżek do stacjonarnych serwisów 
i warsztatów, które kupiony w internecie sprzęt 
zamontują, a nawet opcję dostawy z montażem. 
Ciekawa jest możliwość doboru części po numerze 
VIN samochodu czy bezpłatne konsultacje 
telefoniczne z ekspertami. Nic dziwnego, że 
średnia ocen jest w przypadku każdego sklepu 
zbliżona do maksymalnej. Wyścig o pierwsze 
miejsce miał jednak wyraźnego zwycięzcę. I jest to 
zwycięzca jednośladowy.

Branża motoryzacyjna zdecydowanie stawia na specjalizację. Im węższą, 
tym lepiej. W efekcie to jedyna kategoria tegorocznego rankingu, w której 
rywalizujące sklepy w zasadzie... nie stanowią dla siebie bezpośredniej 
konkurencji.
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GMOTO.PL OPONEO.PL HAMULCESKLEP.PL

Średnia ocen: 4.90

Liczba opinii w 2018 roku: 6165

Łączna liczba opinii: 22712

Średnia ocen: 4.86

Liczba opinii w 2018 roku: 2842

Łączna liczba opinii: 34141

Średnia ocen: 4.95

Liczba opinii w 2018 roku: 1649

Łączna liczba opinii: 1805

Nie mogło być inaczej. Jeśli sklep w każdej kolejnej 
edycji rankingu Opineo.pl pnie się w górę, 
a w poprzedniej był wiceliderem, pierwsze miejsce 
jest naturalną konsekwencją jego rozwoju. 
Miłośnicy jednośladów w Gmoto.pl znajdą 
wszystko, czego potrzeba im do szczęścia. A miarą 
tego szczęścia są liczba i jakość wystawionych 
opinii.

Sklep, którego nie trzeba przestawiać żadnemu 
kierowcy w Polsce. A nawet w Europie. Jeśli po 
opony, to tylko do Oponeo.pl! Doskonałe narzędzia 
wyszukiwania, profesjonalne porady i współpraca 
z warsztatami w całym kraju to oferta, w której 
sklep nie ma sobie równych. Z góry można było 
zakładać, że znajdzie się dla niego miejsce na 
podium.

Specjaliści od bezpiecznego hamowania tym razem 
zatrzymali się dopiero na trzecim stopniu podium. 
Debiut w rankingu Opineo.pl wypadł więc bardzo 
okazale. Doświadczenie, zdobywane na rynku od 
1995 roku, zaprocentowało doskonałym wynikiem. 
Tak wysokiej średniej ocen klientów pozazdrościć 
może Hamulcesklep.pl większość polskich 
e-sklepów.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Gmoto.pl 4.89837 6165 22712 10.89837

2 Oponeo.pl 4.85735 2842 34141 6.85735

3 Hamulcesklep.pl 4.94657 1649 1805 5.94657

4 Grene.pl 4.87726 1106 5176 5.87726

5 Strefakierowcy.pl 4.83947 1531 7690 5.83947

6 Newstyling.pl 4.80239 1532 2543 5.80239

7 Motokorzysci.pl 4.94672 346 1159 4.94672

8 Autoleds.pl 4.93954 154 297 4.93954

9 Autodetale.pl 4.92933 142 1072 4.92933

10 Hurtowniarolnicza.pl 4.92590 641 2975 4.92590
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RANKING

Odzież i obuwie

To sytuacja, kiedy klient najpierw wybiera się do 
stacjonarnego sklepu, żeby upatrzony produkt 
obejrzeć, dotknąć i przymierzyć, a dopiero potem 
szuka takiego modelu w internecie. Aby złowić klienta 
we własną sieć, trzeba się więc wyjątkowo postarać. 

Stąd w u liderów tegorocznego rankingu 
Opineo.pl w kategorii Odzież i obuwie spotkać 
można wiele interesujących i unikalnych rozwiązań. 
Od darmowej wysyłki niezależnie od wartości 
koszyka, przez ekstremalnie wydłużone terminy 
rezygnacji z zakupów, ofertę odroczonych płatności, 
spersonalizowaną politykę rabatową, po skarbonkę, 
do której trafia część wydanej kwoty. Można ją 
przeznaczyć na kolejne zakupy.

Czy te rozwiązania się sprawdzają? Liczba opinii 
i poziom zadowolenia kupujących mówią same za 
siebie. A zwycięzca kategorii okazał się jednocześnie 
najlepszym sklepem internetowym w całym 
tegorocznym rankingu.

Branża modowa to jeden z najtrudniejszych kawałków e-handlowego tortu. To 
właśnie internetowi sprzedawcy butów i ubrań w największym stopniu zmagają 
się z tak zwanym efektem odwróconego ROPO.
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EOBUWIE.COM.PL WITTCHEN.COM OMBRE.PL

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii w 2018 roku: 164227

Łączna liczba opinii: 400200

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii w 2018 roku: 22756

Łączna liczba opinii: 94306

Średnia ocen: 4.87

Liczba opinii w 2018 roku: 19089

Łączna liczba opinii: 40671

Nie bez powodu eobuwie.com.pl to jedna 
z najlepiej rozpoznawalnych marek polskiego 
e-commerce. Skala działalności, nowatorskie 
rozwiązania techniczne i - przede wszystkim - 
doskonała obsługa klienta to efekt ponad dwóch 
dekad doświadczeń na rynku. Doświadczeń, 
z których właściciele potrafili wyciągnąć wnioski 
i przekuć je w sukces.

Po sukcesie salonów przyszedł czas na sklep 
internetowy. Już od kilku lat jego oferta spotyka się 
z dużym zainteresowaniem polskich internautów. 
Podobnie jak w poprzedniej edycji, również i tym 
razem ekskluzywny asortyment i profesjonalne 
podejście do klienta pozwoliły sklepowi 
Wittchen.com uplasować się na podium.

Sklep odzieżowy bez produktów dla pań? Okazuje 
się, że można. I to z dużym sukcesem. Modni 
panowie też potrzebują swojego miejsca w sieci. 
Oferujący wyłącznie męskie kolekcje Ombre.pl 
pokazał, że potrafi doskonale poradzić sobie 
w e-commerce. Prawie 20 tysięcy opinii to dowód, 
że ten segment ma przed sobą duży potencjał.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 eobuwie.com.pl 4.94069 164227 400200 168.94069

2 Wittchen.com 4.92910 22756 94306 26.92910

3 Ombre.pl 4.87193 19089 40671 23.87193

4 astratex.pl 4.91372 15003 26231 19.91372

5 Goodlookin.pl 4.86760 10553 17494 14.86760

6 Netmoda.pl 4.88626 7696 25296 11.88626

7 Puccini.pl 4.88700 6222 10637 10.88700

8 Kontri.pl 4.93214 5269 28017 9.93214

9 Lubiebuty.pl 4.85703 5911 8103 9.85703

10 Panitorbalska.pl 4.87348 4939 10323 8.87348
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RANKING

Sport

W sporcie od dobrego sprzętu bardzo często 
zależy ostateczny wynik. Szybciej, wyżej, dalej, 
bardziej precyzyjnie czy bezpieczniej - tam gdzie 
liczą się ułamki sekund i centymetrów, pomoc 
niosą profesjonalne akcesoria. Klienci polskich 
internetowych sklepów sportowych potrafią 
docenić sprzedawców, którzy dają im taką ofertę. 
Dowodem - liczba opinii w Opineo.pl i ich średni 
wynik.

Sklepy sportowe, zwłaszcza te specjalizujące 
się w konkretnej dyscyplinie, oferują coraz 
więcej ciekawych rozwiązań. Sprzęt sygnowany 
nazwiskami gwiazd, serwis przed i po sezonie, 
zestawy-niespodzianki, których zawartość klient 
poznaje dopiero po doręczeniu, albo do 100 
dni na zwrot towaru. Niebanalnych pomysłów 
na rywalizację jest wiele. Tym razem o trumfie 
zadecydował jednak efekt skali i doświadczenie, 
przeniesione do e-commerce z potężnego zaplecza 
sprzedaży stacjonarnej.

Ta branża miała zdecydowanego faworyta. Choć pojawił się na starcie pierwszy 
raz, z miejsca zdominował rywalizację i wygrał ze zdecydowaną przewagą nad 
konkurentami. Co nie znaczy jednak, że pozostali zawodnicy poddali się bez 
walki.

Najlepsze sklepy internetowe 2018 43



DECATHLON.PL R-GOL.COM INTERSPORT.PL

Średnia ocen: 4.83

Liczba opinii w 2018 roku: 70040

Łączna liczba opinii: 126678

Średnia ocen: 4.89

Liczba opinii w 2018 roku: 12363

Łączna liczba opinii: 43021

Średnia ocen: 4.62

Liczba opinii w 2018 roku: 3716

Łączna liczba opinii: 7366

Ogromne doświadczenie w sprzedaży stacjonarnej 
i oferta dla sportowców uprawiających przeszło 
70 dyscyplin to argumenty, które już na starcie 
dawały internetowemu sklepowi Decathlon.pl duży 
potencjał. I ten potencjał został w ubiegłym roku 
wykorzystany doskonale. Sklep nie tylko nie miał 
sobie równych w kategorii Sport, ale zajął też drugie 
miejsce wśród wszystkich sklepów w rankingu.

Prawie 2,5 tysiąca opinii więcej, niż w poprzedniej 
edycji rankingu pokazuje, że sprzęt piłkarski 
kupujemy coraz chętniej. To dobra prognoza na 
przyszłość. Następcy Roberta Lewandowskiego, 
Kuby Błaszczykowskiego czy Wojciecha Szczęsnego 
w R-GOL.com znajdą wszystko, czego potrzeba, 
żeby zapukać do drzwi wielkiej kariery.

Międzynarodowy potentat w sprzedaży 
sprzętu sportowego stawia zdecydowane kroki 
również w polskim internecie. Tym razem sklep 
Intersport.pl sezon zakończył na dobrym, trzecim 
miejscu. Choć zapewne apetyty ma większe. 
Rywalizacja o klienta i pozycje w kolejnych 
odsłonach rankingu Opineo.pl zapowiada się więc 
bardzo atrakcyjnie.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Decathlon.pl 4.83457 70040 126678 74.83457

2 R-GOL.com 4.88677 12363 43021 16.88677

3 Intersport.pl 4.61789 3716 7366 7.61789

4 Podstadionem.pl 4.94159 2063 6559 6.94159

5 Wksklep.pl 4.91393 2845 3439 6.91393

6 Outdoorzy.pl 4.87372 2256 8823 6.87372

7 Rowertour.com 4.83824 2525 5173 6.83824

8 Sklep-presto.pl 4.82841 2009 15414 6.82841

9 Buff.pl 4.92420 1095 1587 5.92420

10 Yessport.pl 4.90477 1112 4744 5.90477
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RANKING

Telefony

Solidne etui lub pokrowiec. Mocne, hartowane 
szkło lub chociaż folia ochronna na wyświetlacz. 
Szybkie ładowarki, adaptery, kable czy rękawiczki 
do obsługi zimą. Pomaganie w tym, by wymarzony 
smartfon posłużył jak najdłużej i w jak najlepszym 
stanie, okazuje się być doskonałym modelem 
biznesowym. Równie dobrym, jak same smartfony 
w konkurencyjnych cenach.

Kto robi to najlepiej na polskim rynku? Trzy sklepy 
uzyskały wyraźną przewagę nad konkurencją, 
zdobywając dwucyfrową liczbę punktów. 
I jednocześnie górując liczbą opinii, jakimi ich 
klienci chcą podzielić się ze światem.

Gigantyczna konkurencja na rynku elektroniki użytkowej doprowadziła do 
niecodziennej sytuacji w tegorocznej odsłonie rankingu Opineo.pl w kategorii 
Telefony. Na czołowych pozycjach znalazły się sklepy, które oferują nie 
smartfony czy klasyczne słuchawki, lecz akcesoria do nich.

Najlepsze sklepy internetowe 2018 46



ETUO.PL BESTCENA.PL IZIGSM.PL

Średnia ocen: 4.84

Liczba opinii w 2018 roku: 13749

Łączna liczba opinii: 35208

Średnia ocen: 4.77

Liczba opinii w 2018 roku: 8266

Łączna liczba opinii: 12653

Średnia ocen: 4.87

Liczba opinii w 2018 roku: 7650

Łączna liczba opinii: 15446

Sklep Etuo.pl ma patent na wygrywanie. 
W poprzedniej edycji rankingu Opineo.pl był 
najlepszy w kategorii sklepów średniej wielkości, 
tym razem zdominował kategorię Telefony. 
Dodatkowo, zdobył 2,5 raza więcej opinii klientów. 
Pomysł na to, jak elegancko i skutecznie chronić 
smartfon, okazuje się być doskonałym przepisem 
na sukces.

Geneza sukcesu w tym wypadku zawarta jest już 
w nazwie sklepu. Kiedy większość sprzedawców 
oferuje ten sam towar, cena ma kluczowe 
znaczenie. W przypadku sklepu Bestcena.pl 
widać to doskonale, choć nie mniej ważne jest 
zadowolenie klienta z samego procesu zakupów 
i późniejszego serwisu. Pod tym względem 
osiągnięcia sklepu wypadają równie okazale.

Baczne przyglądanie się rynkowym trendom 
i szybka reakcja, przekładająca się na ofertę sklepu 
to podstawowa zasada działania Izigsm.pl. Zasada, 
którą klienci doceniają i wysoko punktują. Awans 
z 12. pozycji w poprzedniej edycji rankingu na 
trzeci stopień podium pokazuje, że sklep dobrze 
trafia w potrzeby i gusta klientów. I potrafi zdobyć 
ich sympatię.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Etuo.pl 4.83814 13749 35208 17.83814

2 Bestcena.pl 4.77211 8266 12653 12.77211

3 Izigsm.pl 4.87181 7650 15446 11.87181

4 4kom.pl 4.82085 4077 8752 8.82085

5 Bestphone.pl 4.92971 1184 1277 5.92971

6 Magboss.pl 4.98561 487 953 4.98561

7 homescreen.pl 4.90847 221 792 4.90847

8 Xiaomi-poland.pl 4.90617 987 987 4.90617

9 Siglo.pl 4.90165 168 1854 4.90165

10 Mobile-city.pl 4.87253 281 576 4.87253
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RANKING

Zdrowie i uroda

O popularności kategorii internetowych sklepów 
zajmujących się zdrowiem i urodą niech świadczy 
fakt, że  każdy z pretendentów do zwycięstwa 
uzyskał w ciągu ostatniego roku ponad 20 tysięcy 
opinii klientów, a siedmiu sklepom udało się 
przekroczyć poziom 10 tysięcy opinii. Większość 
uczestników rankingu poprawiła własne rekordy 
z poprzednich edycji.

Wniosek - przybywa osób, które chcą dzielić się 
wrażeniami z zakupów związanych ze zdrowiem 
i urodą. Wyraźnie też rysuje się czołówka sklepów, 
które w dbaniu o siebie pomagają najlepiej 
i najskuteczniej. I choć pierwsza trójka osiągnęła 
w tegorocznej edycji wyraźną przewagę punktową 
i zdobyła zdecydowanie największą liczbę ocen, 
to rywalizacja o pozostałe miejsca była wyjątkowo 
wyrównana. Poziom 10 punktów udało się 
przekroczyć aż dziewięciu sklepom.

W tej kategorii zmierzyli się reprezentanci branży suplementów 
z przedstawicielami internetowego segmentu kosmetycznego. Tym 
razem w rankingu Opineo.pl palmę pierwszeństwa dzierżą ci 
pierwsi.
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SKLEP.SFD.PL MANADA.PL EZEBRA.PL

Średnia ocen: 4.89

Liczba opinii w 2018 roku: 24095

Łączna liczba opinii: 93448

Średnia ocen: 4.87

Liczba opinii w 2018 roku: 22963

Łączna liczba opinii: 34305

Średnia ocen: 4.80

Liczba opinii w 2018 roku: 21628

Łączna liczba opinii: 68742

Niekwestionowani eksperci w dziedzinie 
suplementów, witamin i odżywek. Już 
w poprzedniej edycji rankingu Opineo.pl 
Sklep.sfd.pl miał apetyt na pierwsze miejsce 
w kategorii Zdrowie, co ostatecznie udało się tym 
razem. Prawie 5 tysięcy opinii więcej i utrzymany, 
wysoki poziom satysfakcji klientów przełożyły się 
na zasłużony tryumf.

Od 25 lat rodzinna firma z Mazur zdobywa 
doświadczenie w tradycyjnym handlu. Kiedy 
postanowiła spróbować swoich sił w sprzedaży 
internetowej, okazało się, że i tutaj radzi sobie 
doskonale. Drugie miejsce w rankingu Opineo.pl 
pokazuje, że klienci doceniają nie tylko asortyment, 
ale również obsługę zamówień.

Duży wybór produktów i wyjątkowa oferta zniżek 
i rabatów to solidne argumenty na wymagającym 
i bardzo konkurencyjnym rynku sprzedaży 
kosmetyków. Nie tylko w internecie. Sklep 
ezebra.pl potrafił skroić ofertę pod gusta klientek 
tak trafnie, że dołączył do liderów w swojej branży. 
Dowodzą tego opinie kupujących.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Sklep.sfd.pl 4.88520 24095 93448 28.88520

2 Manada.pl 4.87430 22963 34305 26.87430

3 Ezebra.pl 4.80432 21628 68742 25.80432

4 e-glamour.pl 4.89375 12528 67046 16.89375

5 Hairstore.pl 4.90957 11061 46489 15.90957

6 Iperfumy.pl 4.90770 10022 135657 14.90770

7 Elnino-parfum.pl 4.88808 10543 32260 14.88808

8 Mintishop.pl 4.89209 9996 49398 13.89209

9 Pachnidelko.pl 4.90193 6648 20791 10.90193

10 Estyl.pl 4.89021 5014 15841 9.89021
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RANKING

Zegarki i biżuteria

Serie limitowane, gustowne dodatki jako gratisy 
do zakupów, opcja grawerowania dowolnych 
treści lub kształtów, porady stylistów, specjalistów 
od etykiety, a nawet prowadzenie skupu 
biżuterii - liderzy w tej kategorii prześcigają się 
w usługach, które dodatkowo dopieszczą klientów 
z odpowiednio grubymi portfelami.

Wyniki tegorocznego rankingu Opineo.pl pokazują 
jednak, że branża ma jednego, wyraźnego lidera - 
zarówno pod kątem końcowej punktacji, jak i liczby 
uzyskanych opinii. I to opinii zbliżonych do ideału. 
Bo cała kategoria Zegarki i biżuteria pochwalić się 
może najwyższą średnią ocen spośród wszystkich 
polskich e-sklepów. Nieprzypadkowo.

Sama oferta to za mało, żeby liczyć się w branży dla wyjątkowo wymagających 
klientów. Stąd w sklepach z zegarkami i biżuterią znajdziemy najwięcej 
dodatkowych usług, które pozwalają kupującym czuć się wyjątkowo.
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ZEGAREK.NET HAPPYTIME.COM.PL BRASTY.PL

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii w 2018 roku: 5593

Łączna liczba opinii: 15290

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii w 2018 roku: 2365

Łączna liczba opinii: 9242

Średnia ocen: 4.88

Liczba opinii w 2018 roku: 2493

Łączna liczba opinii: 6125

Ten skok do czołówki robi wrażenie. Sklep 
Zegarek.net w poprzedniej edycji rankingu 
Opineo.pl zajmował szóstą lokatę. Tym razem 
nie miał już sobie równych i w pełni zasłużenie 
zajął najwyższy stopień podium. Za tym sukcesem 
kryje się nie tylko najwięcej zdobytych punktów, 
ale także aż trzykrotne zwiększenie liczby opinii 
klientów.

Poprzednio uplasował się tuż za podium, na 
czwartym miejscu rankingu. Tym razem nie 
pozostawił wątpliwości, że pozycja medalowa 
w pełni mu się należy. Co więcej, sklep 
Happytime.com.pl może pochwalić się wysoką 
średnią ocen wystawianych przez klientów. A to 
oznacza apetyt nie tylko na srebro, ale i na złoto 
w kolejnych edycjach.

Zegarki to w ofercie sklepu Brasty.pl ważna, 
ale niejedyna kategoria. Wraz z eleganckim 
czasomierzem można tu kupić galanterię 
i perfumy. Takie połączenie, uzupełnione 
organizowaniem ciekawych konkursów z cennymi 
nagrodami, okazało się rynkowym strzałem 
w dziesiątkę i pozwoliło sklepowi uplasować się na 
wysokiej pozycji w rankingu.
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NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Zegarek.net 4.92846 5593 15290 9.92846

2 Happytime.com.pl 4.93069 2365 9242 6.93069

3 Brasty.pl 4.87709 2493 6125 6.87709

4 Crazytime.pl 4.86521 2388 3532 6.86521

5 Karkosik.pl 4.97178 1436 3521 5.97178

6 Zegarownia.pl 4.92542 1243 4566 5.92542

7 Otozegarki.pl 4.87905 1592 11090 5.87905

8 Kuck.pl 4.99658 221 350 4.99658

9 Savicki.pl 4.98426 240 421 4.98426

10 Jubimax.pl 4.98110 146 773 4.98110
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RANKING

Żywność

W tegorocznym rankingu Opineo.pl prym 
w kategorii produktów, które można zjeść, wiodą 
sprzedawcy, którzy potrafili pobudzić apetyt na 
wyszukaną ofertę. Zdrowa żywność, niebanalne 
słodycze, egzotyczne przyprawy czy specjalistyczna 
oferta dla kawoszy i miłośników herbaty - liderzy 
kategorii Żywność to prawdziwi specjaliści w swoim 
fachu.

Mają też w zanadrzu ciekawe, e-commercowe 
rozwiązania. Wysyłka do wszystkich krajów 
Unii Europejskiej, personalizowane produkty, 
blogi kulinarne i porady dietetyczne - to tylko 
kilka sposobów na przyciągnięcie potencjalnych 
klientów czymś więcej, niż asortymentem, który 
można włożyć do koszyka. A więc smacznego!

Cyberdelikatesy to jedna z najmłodszych kategorii e-handlu, choć i tutaj 
znajdziemy sklepy z dużym doświadczeniem. Branża jest trudna 
i wymagająca, radzą w niej sobie tylko najlepsi.
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BDSKLEP.PL CHOCOLISSIMO.PL SKLEP.BRAT.PL

Średnia ocen: 4.70

Liczba opinii w 2018 roku: 10179

Łączna liczba opinii: 51234

Średnia ocen: 4.91

Liczba opinii w 2018 roku: 6109

Łączna liczba opinii: 41136

Średnia ocen: 4.93

Liczba opinii w 2018 roku: 4949

Łączna liczba opinii: 15212

Internetowy supermarket chwali się tym, że 
ma w ofercie wszystko, co można znaleźć 
w tradycyjnych sklepach, a nawet jeszcze więcej. 
Choćby wyjątkowo duży wybór produktów dla 
wegetarian i wegan. O tym, że w Bdsklep.pl wiedzą, 
jak sprzedawać produkty spożywcze przez internet, 
najlepiej świadczy fakt, że sklep obronił pozycję 
lidera z poprzedniej edycji rankingu Opineo.pl.

Zdecydowanie najsłodszy punkt tegorocznego 
rankingu Opineo.pl. Sklep Chocolissimo.pl to 
od wielu lat ścisła czołówka całego polskiego 
e-commerce, nie tylko w kategorii produktów 
przeznaczonych do zjedzenia. Bo, bądźmy 
szczerzy, kto z nas nie lubi dobrej czekolady? 
Zwłaszcza, jeśli sprzedawana jest z takim kunsztem 
i taką dbałością o klienta, jak tutaj.

Przyprawy i zioła, zdrowa żywność, suplementy 
diety a nawet naturalne kosmetyki. Oferta 
Sklep.brat.pl to coś dla tych, którzy lubią, kiedy 
w ich kuchni zawsze dzieje się coś ciekawego 
i niebanalnego. Inspirujący asortyment, blog 
z poradami, rabaty dla stałych klientów i atrakcyjne 
promocje. Ten sklep to gwarancja apetycznych 
zakupów i świetnej obsługi.

56

2018 2018 2018

Punktacja Punktacja Punktacja

14.70 10.91 8.93

Najlepsze sklepy internetowe 2018 



NAZWA SKLEPU ŚREDNIA OCEN LICZBA OPINII W 2018R. ŁĄCZNA LICZBA OPINII PUNKTACJA

1 Bdsklep.pl 4.70436 10179 51234 14.70436

2 Chocolissimo.pl 4.91387 6109 41136 10.91387

3 Sklep.brat.pl 4.93036 4949 15212 8.93036

4 Krukam.pl 4.86708 4038 5854 8.86708

5 Magicznyogrod.pl 4.93442 2483 3410 6.93442

6 Biosklep.com.pl 4.90818 2519 6868 6.90818

7 Sklepy-cynamonowe.eu 4.90359 2176 4476 6.90359

8 Sklepkawa.pl 4.94592 1180 14107 5.94592

9 Cosdlazdrowia.pl 4.89891 1401 3568 5.89891

10 Krainaherbaty.pl 4.89789 1448 9910 5.89789
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RANKING

Debiuty

Najlepsi rankingowi nowicjusze udowodnili, 
że potrafią przekonać do siebie i swoich usług 
pomysłem, jakością i - co w e-handlu kluczowe - 
podejściem do klienta. Niezależnie od branży.

W tym roku setką i więcej recenzji pochwalić się 
może czterech debiutantów. Co więcej, średnia 
ocen dla każdego z nich jest bliska maksymalnej 
i wynosi 4,9 punkta. Reprezentantom tej 
szczególnej kategorii warto więc bacznie się 
przyglądać i śledzić ich postępy. Jeśli nadal będą 
zdobywać pozytywne opinie w takim tempie, 
jak robiły to w ciągu minionych 12 miesięcy, już 
w kolejnej edycji rankingu Opineo.pl możemy 
spodziewać się ich na wysokich pozycjach 
w dedykowanych im kategoriach. Niewykluczone, 
że nawet na podium.

Najtrudniejszy jest przeważnie pierwszy krok. W tej kategorii prezentujemy 
sklepy, które w szeregach Opineo.pl pojawiły się w ciągu ostatniego roku, 
a debiut w wyścigu po dobre oceny wykonały w imponującym stylu.
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PERFUMY.PL XIAOMI-POLAND.PL ATRAMENTOWKA.COM LARICA.COM

Średnia ocen: 4.94

Liczba opinii w 2018 roku: 553

Średnia ocen: 4.91

Liczba opinii w 2018 roku: 987

Średnia ocen: 4.90

Liczba opinii w 2018 roku: 696

Średnia ocen: 4.88

Liczba opinii w 2018 roku: 723

Jeśli do szerokiego wyboru perfum 
dodamy zestaw solidnych porad 
dotyczących odpowiedniego 
doboru zapachu do okazji, ciekawą 
ofertę rabatową i dobry kontakt 
z klientem, to mamy gotowy przepis 
na e-commerce-owy sukces. Sklep 
Perfumy.pl idzie właśnie tą drogą i jeśli 
utrzyma dotychczasową dynamikę, 
szybko zostanie liczącym się graczem 
w kategorii Zdrowie i Uroda.

Wraz z szybko rosnącą popularnością 
marki Xiaomi w Polsce, rośnie też 
liczba sklepów oferujących sprzęt 
i akcesoria do urządzeń z tym logo. 
Konkurencja jest duża, stąd największą 
szansę na sukces dać mogą nie tylko 
ceny, ale również dobra obsługa. 
W obu tych kategoriach sklep 
Xiaomi-poland.pl wypada świetnie. 
Średnia ocen 4,9 to doskonały punkt 
wyjścia do dalszej rywalizacji.

Oferta tuszy i tonerów do każdej 
drukarki. Produkty producentów 
i najlepsze zamienniki. Do tego 
rozbudowana sekcja poradnikowa 
i mnóstwo rekomendacji. 
Doświadczenie w sprzedaży 
stacjonarnej od razu zaczyna 
przekładać się na wyniki. Stąd tak 
udany debiut sklepu Atramentowka 
w Opineo.pl.

„Jeśli starasz się podążać za 
trendami, a po świecie chcesz stąpać 
pewnym krokiem, nie mogłaś trafić 
lepiej!”. Reklamowe hasło sklepu 
Larica.com doskonale odzwierciedla 
jego filozofię i asortyment. Klientki 
nie tylko zrobią tu zakupy, ale 
również mogą liczyć na promocję 
w mediach społecznościowych. O ile 
tylko zaangażują się w życie sklepu 
na Instagramie.
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Trendy w branży e-commerce 
w 2019 roku
Wirtualna rzeczywistość, 
chatboty, sprzedaż poprzez social 
media, a z drugiej strony sklepy 
stacjonarne otwierane przez typowo 
internetowych sprzedawców. Żeby 
skutecznie rywalizować na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku, 
e-sklepy muszą się zmieniać. Co czeka 
handel internetowy w 2019 roku?

Z roku na rok sprzedaż w sieci dynamicznie 
rośnie. Z raportu „E-commerce w Polsce 2018” 
przygotowanego przez Gemiusa wynika, że 
w 2018 roku już 54 proc. Polaków kupowało 
online, o 4 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. To 
sporo, bo dostęp do internetu nie jest jeszcze 
w Polsce powszechny - z sieci korzysta 79 proc. 
mieszkańców naszego kraju. Wraz z klientami, 
przybywa też e-sklepów. Rosnący rynek w walce 
o klienta coraz śmielej sięga po nowe rozwiązania 
i technologie.

Rośnie znaczenie sprzedaży 
w kanale mobilnym
Korzystanie ze smartfona nawet przez kilka godzin 
dziennie to już powszechna praktyka. Coraz 
chętniej dokonujemy też w ten sposób zakupów. 
Z raportu Gemiusa wynika, że już 58 proc. 
e-konsumentów deklaruje wykorzystywanie 
smartfonów do zakupów w sieci. Urządzenia 
mobilne są szczególnie popularne wśród osób 
w wieku 15-24 lata.

Stąd stworzenie mobilnej wersji strony 
internetowej przez sklep to dziś konieczność. 
Większe sklepy internetowe i platformy powinny 
też pomyśleć o aplikacji. Jej ważną zaletą 
jest możliwość wysyłania tzw. pushy. Sklepy 
internetowe mocno z sobą rywalizują na oferty 
promocyjne. Dzięki powiadomieniom mogą łatwo 
poinformować klientów o promocji, sezonowej 
obniżce cen czy nowej ofercie produktowej 
w sklepie.

Chatboty 
przejmują 

obsługę klienta
Sklepy walczą o klientów nie tylko ceną, ale 
też coraz lepszą obsługą. Marki sprzedawców 
internetowych coraz częściej promują swoją ofertę 
nie tylko na Facebooku, ale także na Twitterze, 
Instagramie czy nawet Youtube. Znajdziemy 
tam np. filmiki z tutorialami, pomysłami na 
wykorzystanie produktów, które są w ofercie 
sklepu.
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Te profile są też miejscem kontaktu klientów ze 
sklepem. Dzisiaj klient chce dokonywać zakupów 
wtedy, gdy jest mu wygodnie i ma na to czas. 
By być otwartym na jego pytania i wątpliwości 
przez całą dobę, warto skorzystać z technologii 
chatbotów. Pozwolą obsłużyć standardowe 
zapytania klientów nawet w tych godzinach, gdy 
nie ma osób odpowiadających za komunikację.

Chatbot powinien przewidywać najróżniejsze 
scenariusze konwersacji. Oczywiście jego 
wprowadzenie nie może oznaczać rezygnowania 
z tradycyjnej obsługi klienta, bo trzeba sobie 
zdawać sobie sprawę z ograniczeń sztucznej 
inteligencji. W niektórych przypadkach niezbędny 
będzie kontakt z pracownikiem.

Nowe technologie 
prezentacji produktów
Kupowanie w internecie wiąże się z tym, że nie 
mamy fizycznego kontaktu z produktem. Oznacza 
to, że sprzedawcy internetowi powinni się starać 
jak najlepiej zaprezentować produkt na swojej 
stronie, by zmniejszyć prawdopodobieństwo, że 
klienci zdecydują się na zwrot zakupionego towaru. 
Nie wystarczą już opisy słowne i zdjęcia, sklepy 
coraz częściej nagrywają filmiki wideo. Dzieje się 
tak na platformach z modą, gdzie na nagraniach 
możemy zobaczyć, jak konkretne ubranie 
prezentuje się na modelu będącym w ruchu.

Inni sprzedawcy idą jeszcze dalej i wykorzystują 
np. technologię rozszerzonej rzeczywistości. 
Można tu przytoczyć aplikację, która pozwala 
„nałożyć” wygląd mebli ze sklepu na obraz 
sfotografowanego przez smartfon pomieszczenia. 
Inna aplikacja pozwala na „nałożenie” makijażu 
wykonanego konkretnymi kosmetykami na zdjęcia 
klientek.

Wygodniejsza i szybsza 
dostawa
Gdy już klient zamówi produkt, sklep powinien 
sprawnie i szybko go mu dostarczyć. Klienci 
coraz częściej chcą otrzymać zamówiony produkt 
jeszcze tego samego dnia, dlatego sklepy oferują 
tzw. opcję „same day delivery”, zwykle w wyższej 
cenie niż standardowa dostawa, trwająca kilka dni.

Opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez 
kurierów czy niemożliwość odebrania od 
nich paczek w dogodnym terminie sprawiają, 
że intensywnie rozwijają się też stacjonarne 
punkty odbioru towarów. Obecnie zakupy ze 
sklepów internetowych odbierać można nie tylko 
w specjalnych maszynach, ale też w kioskach 
z prasą, na stacjach paliw czy w małych sklepach 
spożywczych.

Rozwój modelu 
omnichannel
Ważnym trendem jest rozwój sprzedaży 
wielokanałowej, czyli tzw. omnichannel. Sklepy 
stacjonarne, które uruchomiły także sprzedaż 
w ramach e-commerce, coraz częściej pozwalają 
na odbieranie i zwracanie zakupów dokonanych 
przez internet w swoich placówkach. W sklepach 
instalowane są specjalne interaktywne kioski 
i ekrany, które umożliwiają zamawianie produktów 
z oferty internetowej. Jednocześnie własne sklepy 
stacjonarne otwierają też sprzedawcy dotąd 
typowo internetowi. Chcą w ten sposób jeszcze 
szerzej dotrzeć do klientów.

Różnica między tym, co jest online a co offline, 
coraz bardziej się zaciera. Ten trend pokazuje, że 
sklepy stacjonarne wcale nie znikną. Jednak by nie 
stracić klientów, muszą się zmienić. Branża handlu 
internetowego do ciągłych zmian i rozwoju jest już 
przyzwyczajona.

Patryk Pallus,
Redaktor,
BusinessInsider.pl

61Najlepsze sklepy internetowe 2018 



Content Commerce, czyli sprzedawanie 
przez opowiadanie
Zwiększają ruch i konwersję, 
poprawiają pozycjonowanie. 
Odpowiadają na pytania internautów 
i wyzwalają w nich potrzeby 
zakupowe. W końcu dbają o dobry 
PR twojej firmy. Działania z zakresu 
Content Commerce procentują przy 
niewielkim nakładzie finansowym 
i są jednym z najskuteczniejszych 
rozwiązań na rynku. Marketing 
oparty o jakościowe treści ma być 
także jednym z najsilniejszych 
trendów w e-handlu w 2019 roku.

Content Commerce wywodzi się z Content 
Marketingu – jednej z wiodących obecnie 
strategii marketingowych. Zakłada ona tworzenie 
i publikowanie personalizowanych treści, 
które mają za zadanie dotrzeć do danej grupy 
odbiorców. Sprawić, by czytelnik tekstu przeobraził 
się w realnego klienta sklepu.

Jak to działa? Za pomocą zamieszczania w tekstach 
CC (takich jak poradniki, zestawienia, recenzje, 
rankingi) linków afiliacyjnych do różnych witryn 
internetowych. Specjaliści CC, 
tworząc treści, zachowują balans 
pomiędzy warstwą tekstową 
i obrazkową. Wykorzystują widgety, 
linki, ramki kontekstowe i znaczniki 
na zdjęciach. W oparciu o szeroką 
bazę reklamodawców oraz katalogi 
produktów tworzą treści dedykowane, 
które w efekcie zaczynają zarabiać. 
Monetyzują się.

Personalizowane treści CC wyzwalają 
w czytelniku potrzebę. Dobry tekst CC klarownie 
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przedstawia najważniejsze zalety i wady danego 
produktu. W sposób nienachalny stara się zachęcić 
do zakupu opisywanego artykułu – wytwarza 
w odbiorcy chęć posiadania. Współczesny 
konsument informacji szuka przede wszystkim 
w internecie. Działania z zakresu CC dają 
odpowiedzi na pytania internautów, dzięki czemu 
asystują w podejmowaniu decyzji zakupowych.

I tak na przykład osoba zainteresowana kupnem 
nowego smartfonu chętnie sięgnie po tekst, 

który porównuje najlepsze modele na rynku. 
Gdy zapozna się już z przedstawionymi danymi, 
w szybki i łatwy sposób będzie w stanie przenieść 

się do odpowiedniej oferty sklepowej przez link 
lub wigdet. Wszystko za pomocą jednego 

kliknięcia!

W sposób automatyczny zwiększa 
to ruch sieciowy oraz konwersję. 
Ruch organiczny zapewnia średnią 
konwersję na poziomie 2,08%. 
Tymczasem platformy partnerskie 
polecające produkty ze sklepów (np. 

blogi tematyczne lub fora dyskusyjne) 
generują najwyższy współczynnik 

konwersji, bo sięgający aż 5,44% – wynika 
z badania przeprowadzonego przez branżowy 

serwis ekomercyjnie.pl. Dzieje się tak, ponieważ 
treści CC pojawiające się na blogu lub podczas 
współpracy z dużym wydawcą skuteczniej 
docierają bezpośrednio do osób zainteresowanych 
danym produktem.

Dobre jakościowo treści są tym, czego chce 
i co docenia Google. Bogate opisy, które poza 
ceną oraz nazwą produktu zawierają również 
pewne wskazówki, są niezwykle pożądane przez 
wyszukiwarki. Jest to nie tylko ukłon w stronę 
klienta – algorytmy wykorzystywane przez Google 
o wiele wyżej pozycjonują treści. Dlaczego? 
Specjaliści CC dbają o to, by tworzone przez nich 
materiały były nasycone słowami kluczowymi, 

Tomasz Świta
Business Owner, MonetEasy

Seth Godin
amerykański autor książek z zakresu 
marketingu oraz popularny mówca

Marketing 
nie dotyczy już 

rzeczy, które robisz, 
ale historii, które 

opowiadasz

które Google z łatwością filtruje. 
Ponadto realizują strategię link 
building, czyli zdobywania linków poprzez 
polecenia użytkowników. Słowa kluczowe są 
także wykorzystywane do pozycjonowania long tail 
– pozycjonowania na niszowe frazy.

W końcu jest kwestia PR i działań stricte 
wizerunkowych: agencje afiliacyjne zajmujące 
się CC kojarzą strony wydawców ze sklepami 
internetowymi, domami mediowymi, 
producentami. Z ich pomocą twoje treści mogą 
dotrzeć do znacznie większej grupy kontrahentów. 
Jest to znakomite w kontekście optymalizacji 
widoczności produktu na rynku.

Wszystkie te działania sprawiają, że czytelnik 
zaczyna traktować przedstawiciela sklepu nie 
tylko jako handlowca, ale także – eksperta. 
A korzystanie z usług specjalisty daje mu 
poczucie bezpieczeństwa, które sprawia, że 
częściej i chętniej wraca na stronę. W końcu 
w komfortowych warunkach kupuje się lepiej.
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Dlaczego cena produktu jest mniej 
ważna niż myślisz? 

Dbałość o reputację marki można realizować na 
wielu polach. Dobrej jakości oferta, wiarygodne 
opinie o marce i oferowanych produktach, szybka 
dostawa, łatwe zwroty czy funkcjonalna strona 
mobilna - to tylko wybrane atuty, które będą dla 

użytkownika bardziej znaczące niż cena 
produktu.

Powyższe wnioski oparte 
są o doświadczenia 
zdobyte dzięki 
obserwacji kilku 
milionów użytkowników 
Skąpiec.pl. Poprzez stronę 
oferujemy konsumentom 
porównywanie ofert 
i produktów, a nie 
wyłącznie porównywanie 
cen. Dzięki narzędziom 
takim jak historia ceny 
oraz dodatkowym 
parametrom dotyczącym 

danego sklepu (opinie, formy 
transportu, koszty dostawy, rodzaje 

Przez wiele lat w świecie zakupów 
online starania o klienta opierały 
się o agresywną walkę cenową. 
To naturalne, skoro ponad 67% 
użytkowników internetu swój czas 
w sieci poświęca na porównywanie 
cen i usług (E-commerce w Polsce 
2018, Gemius, Izba Gospodarki 
Elektronicznej), a sami konsumenci 
przyznają się w badaniach do 
tego, że cena jest dla nich ważnym 
parametrem przy podejmowaniu 
decyzji. Jednak deklaracje 
klientów nie zawsze 
pokrywają się z ich 
wyborami zakupowymi.

%
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Marta Dąbrowska
Business Owner, Skąpiec.pl

płatności) ułatwiamy klientom wybór najlepszego 
produktu i sklepu z szerokiej oferty rynkowej.

Bez względu na wysokość ceny danego 
produktu, użytkownicy chętniej wybierają sklepy 
rekomendowane przez Skąpiec.pl, czyli te, które 
łączą w sobie atrakcyjną cenę, niskie koszty 
dostawy i dobre opinie. Ponad 56% kliknięć do 
sklepów generowanych jest z pierwszych 3 pozycji 
na liście ofert, nawet jeśli sklepy te nie posiadają 
najlepszej ceny, a posiadają inne cechy znacząco 
wpływające na atrakcyjność ich oferty.

Takim parametrem jest na przykład wartość 
punktowa wiarygodnych opinii, jaką sklep 
otrzymał od innych konsumentów w ankietach 
prowadzonych przez Opineo.pl. Ponad 93% 
użytkowników Skąpiec.pl wybiera sklepy, 
które posiadają ocenę wyższą niż 4,1 w skali 
5-punktowej. Dbałość o dużą liczbę opinii oraz 
o ich jakość jest kluczem do pozyskania większej 
liczby użytkowników.

Nie bez znaczenia jest również odznaka „Q Jakość 
Usług”, przyznawana przez Opineo.pl sklepom 
o sprawdzonej reputacji. Znak ten wyświetlony 
obok logotypu sklepu powoduje, że skłonność do 

wyboru takiej oferty jest ponad dziesięciokrotnie 
wyższa niż oferty sklepu bez znaku „Q”. Warto 
postarać się o pozyskanie tej certyfikacji dla 
zwiększenia swojej wiarygodności w sieci. 

Szybkość dokonywania zakupów oraz szerokie 
spektrum form płatności są istotne dla ponad 
50% internetowych konsumentów. To dlatego 
najczęściej stosowanym przez sklepy wyróżnikiem 
ofert na Skąpiec.pl są graficzne odznaki „Szybkich 
płatności” oraz „Rat”, które podwyższają 
atrakcyjność oferty i zainteresowanie nią ponad 
trzykrotnie. 

Dodatkowym atutem, który cenią użytkownicy, jest 
możliwość skorzystania z darmowego transportu. 
Sklepy, które posiadają w swojej ofercie taką 
usługę, są wybierane przez internautów ponad 
4 razy chętniej niż sklepy nie posiadające tej formy 
dostawy lub jej nie komunikujące.

Obecnie na polskim rynku e-commerce istnieje 
ponad 29 tys. sklepów internetowych i liczba 
ta stale rośnie. Czy warto więc budować swoją 
strategię na obniżaniu cen? Jeśli szukasz 
klientów okazjonalnych, których pozyskanie jest 
każdorazowo nową inwestycją a zmniejszanie 

marży nie jest Twoim problemem – niska cena, 
kupony rabatowe i obniżki będą wartościową 
przewagą. Jeśli poszukujesz lojalnego użytkownika, 
który chętnie powraca do sklepu, koszt jego 
pozyskania maleje a Twój biznes rośnie – 
postaw na wartości, które dostarczają klientowi 
dodatkowych, niematerialnych zysków. 
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