
Jak zacząć sprzedawać  
w internecie? 













• Zamówienia składane  
w centralnym magazynie 
(system zaadaptowany  
z sortowni na poczcie) 

• Tylko w kanale digital sprzedaż 
 

• Zamówienia zbierane przez pracownika sklepu / 
zamów wcześniej, odbierz w markecie 

• Kanał uzupełnia ofertę stacjonarną  
• TESCO Direct – w Polsce wygaszona usługa 

 

Ecommerce w branży spożywczej 







• Duże sieci handlowe (Auchan, Lidl, Biedronka) 
• Spółka rozwijana od kilku lat 
• Warszawa, Kraków, Wrocław 

• Jedynie Carrefour Express na Nowym 
Świecie 

• Pozostałe sklepy małe niezrzeszone 
• Nowy startup działający w inkubatorze / 

fundacji - FUNDACJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” 

• Start był 1 kwietnia 2020 r. 

Ecommerce w branży spożywczej 



Trzy rzeczy potrzebne do uruchomienia sklepu 
internetowego to: 
1.Pomysł na nazwę domeny (będzie to nazwa 
Twojego sklepu internetowego, np. eStartupy.pl) 
2.Konto hostingowe (to miejsce w internecie dla 
Twojego sklepu) 
3.Twoja niepodzielna uwaga. 
 



Krok 1: Uruchomienie platformy sklepu 
internetowego 
Największym błędem, jaki popełnia większość 
użytkowników, jest wybór nieodpowiedniej 
platformy dla ich sklepu internetowego. 
 







Czy WooCommerce jest w pełni darmowy? 

• obsługa płatności elektronicznych online tzw. bramki płatności 

• integracja z kurierami lub innymi wysyłkami 

• integracja z social media, sklep Facebook, sklep na Instagramie, 
Zakupy Google, integracje Opineo, Allegro, Ceneo itp. 

• dodatkowe funkcjonalności jak rozbudowane mechanizmy promocji 
i rekomendacji produktów, porzucone koszyki, produkty na miarę 

 

https://thenewlook.pl/bramki-platnosci-online/
https://thenewlook.pl/sklep-na-facebooku/
https://thenewlook.pl/sklep-na-instagramie/
https://thenewlook.pl/sklep-na-instagramie/
https://thenewlook.pl/sklep-na-instagramie/
https://thenewlook.pl/zakupy-google-shopping/


Co daje WooCommerce? 

• obsługa płatności elektronicznych online tzw. bramki płatności 

• integracja z kurierami lub innymi wysyłkami 

• integracja z social media, sklep Facebook, sklep na Instagramie, 
Zakupy Google, integracje Opineo, Allegro, Ceneo itp. 

• dodatkowe funkcjonalności jak rozbudowane mechanizmy promocji 
i rekomendacji produktów, porzucone koszyki, produkty na miarę 

 

https://thenewlook.pl/bramki-platnosci-online/
https://thenewlook.pl/sklep-na-facebooku/
https://thenewlook.pl/sklep-na-instagramie/
https://thenewlook.pl/sklep-na-instagramie/
https://thenewlook.pl/sklep-na-instagramie/
https://thenewlook.pl/zakupy-google-shopping/








Jak uruchomić sklep internetowy na WordPressie? 
 





Najważniejsze zakładki / narzędzia 

• Zamówienia – panel pozwalający realizować zamówienia w sklepie 
oraz przeglądać historię zamówień: status, suma, nazwa klienta, czas 
realizacji 
Stany magazynowe – wygodny podgląd, które produkty i wariant są 
niedostępne lub których brakuje w sklepie 
Recenzje – podgląd recenzji klientów z możliwością moderacji 
i odpowiedzi 
Powiadomienia – przegląd i przypomnienie zadań, które należy 
rozwiązać lub wymagają uwagi managera sklepu 







Ile to kosztuje? 

• Domena .pl lub .com: 10-80 zł/rok, 

• Hosting pod WordPress: około 70 zł/rok, 

• Motyw do WooCommerce: 0 zł – bezpłatny, brak wsparcia 
technicznego; 150-300 zł – zakupiony w serwisie, wsparcie przez 6-12 
miesięcy; 2000-8000 zł – motyw z wdrożeniem na zamówienie, 
wsparcie techniczne przez 12 miesięcy, odpłatne modyfikacje po tym 
czasie, 

• Wtyczka płatności: 150 zł – licencja roczna, po roku niedostępne jest 
wsparcie techniczne i aktualizacje, 

 



Ile to kosztuje? 

• Integracja z wybranym kurierem: 200 zł/rok – licencja roczna, po roku 
niedostępne jest wsparcie techniczne i aktualizacje, 

• Integracja z Allegro: 500 zł/rok za wtyczkę lub abonament od 30 
zł/miesięcznie – cena uzależniona od liczby aukcji w serwisie aukcyjnym 
w danym miesiącu, 

• Integracja z Ceneo, Opinie: 100 zł/rok – licencja roczna, po roku 
niedostępne jest wsparcie techniczne i aktualizacje, 

• Integracja z Google Merchant: 200 zł/rok – licencja roczna, po roku 
niedostępne jest wsparcie techniczne i aktualizacje, 

• Program do księgowania: 200 zł/rok – licencja roczna, po roku niedostępne 
jest wsparcie techniczne i aktualizacje. 

 





Bramki płatności 



Bramki płatności 


