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E-biznes
E-biznes to sposób funkcjonowania
przedsiębiorstwa polegający na wymianie
wartości (produktów, informacji, e-pieniądza) z
wykorzystaniem mediów elektronicznych
(Internetu czy aplikacji mobilnych).
Pojęcie przestrzeni tradycyjnej i wirtualnej  e-biznes
mogą wykorzystywać przedsiębiorstwa tradycyjne i
internetowe
Cztery sfery aktywności w przestrzeni wirtualnej:
informacyjnej, komunikacyjnej, transakcyjnej,
finansowej  różne modele biznesowe

Dlaczego warto
 Duży rynek  26,7 miliona internautów w Polsce, (dane za
październik 2017, Millward Brown /NetTrack)

 Wysoka oglądalność serwisów e-commerce  86
% internautów (źródło: Megapanel, lipiec 2017)

 Duży udział kupujących  54 % internautów dokonało
zakupów w Internecie (źródło: E-commerce w Polsce 2017…)
 Nowe szanse  duża dynamika kreowania nowych potrzeb,

technologii i modeli biznesowych
 Niskie bariery wejścia i wyjścia  łatwość spróbowania sił

Kontra – czy same korzyści?
• Duża intensywność konkurencji  około 30
tysięcy sklepów internetowych + inne
przedsięwzięcia
• Erozja marż  cena jako dominujący instrument
konkurowania

• Niejasne, nie do końca zdefiniowane ramy
prawne  problemy z interpretacją i oceną
działalności
• Koncentracja sektora  rosnący udział w rynku
największych sprzedawców (tzw. grube ryby)

Segment e-biznesu

Serwisy internetowe i eusługi

E-marketing

Handel elektroniczny

Obsługa e-biznesu

Źródło przychodów

Przychody ze sprzedaży
reklamy, abonamentów, treści,
płatne funkcje (także w modelu
freemium)

Obsługa kampanii
reklamowych, doradztwo,
pozycjonowanie
Marża ze sprzedaży produktów,
opłaty i prowizje dodatkowe

Marża ze sprzedaży produktów,
opłaty i prowizje dodatkowe,
abonament

Rodzaje przedsięwzięć

Przykłady
przedsiębiorstw

Portale

Onet.pl

Serwisy ogłoszeniowe,
katalogi firm

Gratka.pl

Serwisy społecznościowe

Nk.pl

Serwisy tematyczne
(wortale)
Serwisy wideo

Wrzuta.pl

Porównywarki cenowe

Ceneo.pl

Agencje interaktywne

K2.pl

Agencje SEO/SEM
Sieci reklamowe

Bluerank.pl
ARBomedia.pl

Sklepy internetowe

Gandalf.com.pl

Serwisy aukcyjne
Serwisy zakupów
grupowych

Allegro.pl

Płatności internetowe

Platnosci.pl

Oprogramowanie dla ebiznesu
Hosting

Money.pl

Gruper.pl

Sote.pl
Home.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grzechowiak M. i inni, Internet 2k10, International Data Group 2010, http://files.idg.pl/news/Raport_Internet_2k10.zip, [dostęp: 10.11.2015].

Model biznesowy
✓ Zakres działania
 czym się zajmuję? co robię sam, a co zlecam na zewnątrz?

✓ Przechwytywanie wartości
 jaką wartość generuję dla klientów? na czym zarabiam?

✓

Wybór klientów
 których klientów warto obsługiwać? jak definiuję grupę docelową?

✓

Sposób osiągnięcia i utrzymania przewagi

konkurencyjnej
 jak konstruować ofertę? czym się wyróżniam w stosunku do moich konkurentów?

Czas na zadanie…
Zadanie polega na:
1. Wygenerowaniu pomysłu na biznes internetowy
2. Opracowaniu i określeniu elementów modelu
biznesowego dla Waszego pomysłu, tj.:
–
–
–
–

Zakresu działania (co będziemy robić)
Oferty wartości (na czym i jak będziemy zarabiać)
Grupy docelowej
Osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

