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Decyzja zapadła? Czas na pierwsze kroki!
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      Wady:



Wstęp
Czy wiesz, że według raportu „E-commerce w Polsce 2020” 73% badanych przynajmniej 
raz zrobiło zakupy przez internet? To o 11% więcej niż w 2019 i prawdopodobnie mniej niż 
w 2021 roku. Rynek e-commerce stale się rozrasta, a klienci coraz chętniej kupują online. 
Nic więc dziwnego, że wielu młodych przedsiębiorców chce spróbować swoich sił w 
sprzedaży internetowej. Tradycyjny biznes sprzedażowy wymaga jednak nakładu niemałych 
środków, który jest nie do udźwignięcia dla wielu raczkujących firm. Z pomocą przychodzi im 
innowacyjny model – dropshipping.

Słyszałeś o dropshippingu i planujesz zacząć sprzedaż na własną rękę? A może postawiłeś 
już pierwsze kroki na drodze do sukcesu? Niezależnie od tego, na jakim etapie drogi jesteś, 
mamy dla Ciebie kompleksowy przewodnik po dropshippingu. Wyjaśnimy Ci, czym jest 
dropshipping, w jaki sposób działa i doradzimy, czy warto w niego wejść. Na łamach tego e-
booka znajdziesz także kilka przydatnych wskazówek i narzędzi, które pomogą Ci 
wystartować z własnym biznesem praktycznie od razu po tym, jak skończysz go czytać!

Internetowi guru zarabiania promują pogląd, że dropshipping to łatwy sposób na zarabianie 
pieniędzy online. Nie daj się zwieść – choć rzeczywiście ma on niższy próg wejścia, to wciąż 
biznes z prawdziwego zdarzenia. Oznacza to, że jeśli Twój sklep ma przynosić realne zyski, 
musisz poświęcić nieco czasu i wysiłku. Jeśli tylko się przyłożysz, efekty przerosną Twoje 
oczekiwania.

Zacznijmy od odpowiedzi na najważniejsze pytanie – czym dokładnie jest dropshipping?
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Zanim zaczniesz… Posmakuj trochę teorii

Standardowy model dropshippingu
Na początek musimy rozprawić się z popularnym mitem – dropshipping jest nie tyle 
modelem sprzedażowym, ile logistycznym. W tradycyjnym łańcuchu dostaw firmy 
realizują zamówienia z zapasów, które mają na stanie. Obejmuje to kompletowanie, 
pakowanie i wysyłkę do klienta. Oczywiście wiąże się to ze znacznym obciążeniem 
finansowym i wymaga solidnego zaplecza inwestycyjnego. Jako sprzedawca w 
klasycznym modelu pokrywasz koszty bezpiecznego magazynowania i realizacji 
zamówień. Tak duży nakład może być poza zasięgiem mniejszych sklepów, które dopiero 
rozpoczynają swoją działalność.

Dropshipping oferuje alternatywę – pozwala detalistom realizować zamówienia, a 
zarządzanie zapasami pozostawić hurtownikowi lub producentowi. W ten sposób 
przerzucasz większość obowiązków na inny podmiot, który zajmuje się przechowywaniem i 
wysyłką towarów.

W dropshippingu to Ty sprzedajesz produkty konsumentom, ale nie odgrywasz kluczowej 
roli w łańcuchu dostaw. Dostarczenie zamówienia do klienta leży w gestii hurtownika, który 
trzyma towar we własnych magazynach. To znaczne ułatwienie dla sprzedawcy, który nie 
musi martwić się kwestią przechowywania przyszłych zamówień.

Dropshipperem może zostać zarówno zupełnie nowy sklep, jak i wieloletni sprzedawca z 
wyrobioną marką. Ci pierwsi docenią fakt, że koszty utrzymania takiego przedsięwzięcia są 
znacznie niższe. Jeśli z kolei jesteś doświadczonym handlowcem, możesz w ten sposób 
znacznie poszerzyć swoją dotychczasową ofertę nie martwiąc się o dostępną przestrzeń 
magazynową. W dropshippingu kluczowe jest zaufanie. Tylko ścisła współpraca między 
właścicielem sklepu a dystrybutorem zapewi płynny łańcuch dostaw i utrzyma go poza 
zasięgiem wzroku klienta. Właśnie to partnerstwo sprawia, że model dropshippingowy jest 
jedyny w swoim rodzaju.
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Nie musisz niczego produkować. Nie musisz kupować towaru i utrzymywać magazynów, w 
których będziesz go przechowywać. Twoim najważniejszym zadaniem jest zbudowanie 
sklepu internetowego, w którym ludzie będą chcieli robić zakupy. To jednak nie wszystko – 
w standardowym modelu dropshippingu to Ty jesteś stroną w umowie sprzedaży, w 
związku z czym odpowiadasz także za reklamacje i zwroty.

Oznacza to, że na Tobie spoczywa odpowiedzialność za jakość usług i dotrzymywanie 
warunków umowy sprzedaży. Jeśli pojawią się problemy z zamówieniem, klient zwróci się w 
pierwszej kolejności do Ciebie, nie do hurtowni.

Na czym zarabiasz? Twój zysk to marża, czyli różnica między ceną produktu u hurtownika a 
tym, ile klient zapłacił za towar w Twoim sklepie. Matematyka jest prosta – jeśli dostawca 
wycenił swój produkt na 100 zł, a Ty sprzedałeś go za 150 zł, Twój zysk „na czysto” wynosi:

150 zł - 100 zł = 50 zł

Czy dropshipping zawsze opiera się na powyższych zasadach? Niekoniecznie!
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Wiemy już, jak prezentuje się klasyczny model dropshippingu i jakie obowiązki spoczywają 
na sprzedawcy. Istnieją jednak inne możliwości, w przypadku których masz jeszcze mniej 
obowiązków.

Często to sama hurtownia pełni funkcję zarówno dostawcy, jak i sprzedawcy. Czy w takiej 
sytuacji jest tam miejsce dla Ciebie? Wbrew pozorom – jak najbardziej!
Chcąc dotrzeć ze swoją ofertą do jeszcze większej liczby klientów, dostawca poszukuje 
sklepów, które będą pośredniczyć między nim a konsumentem. I tu pojawiasz się Ty wraz 
ze swoją stroną internetową. W takiej sytuacji to nadal Ty jesteś usługodawcą, ale umowa 
sprzedaży zawierana jest przez hurtownię. Ewentualne zwroty czy reklamacje spadają 
wtedy na dostawcę, a nie – tak jak w standardowym modelu – na Ciebie.

Do Twoich zadań należy m.in. dbanie o poprawne funkcjonowanie stronie internetowej, a 
także kampanie marketingowe i promocje. Nie zarabiasz jednak na marży, a otrzymujesz z 
góry ustaloną prowizję od każdego klienta, który kupi produkt hurtowni właśnie u Ciebie.

Każdy z tych modeli ma swoje wady i zalety. Pierwszy nakłada na sprzedawcę więcej 
obowiązków i obarcza go odpowiedzialnością za spełnienie warunków umowy. W zamian 
ma on możliwość narzucenia dowolnej, korzystnej dla siebie marży. Gdy to hurtownia bierze 
na siebie obowiązki sprzedającego, usługodawca zajmuje się wyłącznie pośrednictwem i 
musi zgodzić się na warunki finansowe, jakie stawia przed nim dostawca.
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Kiedy dropshipping to rozwiązanie idealne?

Gdy prowadzisz własny sklep internetowy
Jeśli jesteś właścicielem sklepu e-commerce, z pewnością szybko docenisz korzyści płynące 
z dropshippingu. Składowanie towarów we własnych magazynach potrafi być nie tylko 
bardzo czasochłonne, ale i kosztowne. Musisz wynająć przestrzeń gospodarczą i zapewnić w 
niej odpowiednie warunki do przechowywania konkretnych zamówień.

A skoro już o zamówieniach mowa – w tradycyjnym modelu logistycznym to Ty 
odpowiadasz za wysyłkę towarów ze swojego sklepu. Możesz robić to samodzielnie i 
poświęcać swój czas lub zatrudniać dodatkowych pracowników, co jednak wiąże się z 
dodatkowymi kosztami.

Nie lepiej pozostawić to komuś innemu? Dropshipping pozwoli Ci zająć się tym, co 
potrafisz najlepiej – sprzedażą i docieraniem do klientów. Cała reszta leży po stronie 
hurtowni, z którą współpracujesz.

Gdy prowadzisz sklep i magazyn
Co, jeśli już posiadasz sklep stacjonarny z przestrzenią magazynową i dobrze działającą 
logistyką? Czy oznacza to, że dropshipping nie jest dla Ciebie? Nic bardziej mylnego! Jedno 
nie wyklucza drugiego – możesz nadal sprzedawać towary, które masz na stanie, a 
jednocześnie korzystać z usług hurtowników. Pozwoli Ci to nie tylko znacznie poszerzyć 
swoją ofertę, ale także zbadać rynek.

Załóżmy, że chcesz wprowadzić do swojego sklepu nowoczesne etui do telefonu z wieloma 
funkcjami. Nie wiesz jednak, czy trafia ono w potrzeby klientów i jakie będzie 
zainteresowanie. W standardowym modelu logistycznym musisz zaryzykować i sprowadzić

produkt do swojego magazynu, co często wiąże 
się z niemałymi kosztami. Podsumowując –
wykładasz pieniądze i nie masz pojęcia, czy 
inwestycja kiedykolwiek się zwróci.

Model dropshippingowy pozwala Ci uniknąć 
tego rodzaju sytuacji. Możesz wystawić w 
swoim sklepie towary, których fizycznie nie 
posiadasz –ma je hurtownik. Nawet jeśli nie 
będą się sprzedawać, nie poniesiesz z tego 
tytułu żadnych strat finansowych.
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Jeżeli posiadasz dużą przestrzeń magazynową lub samemu zajmujesz się produkcją, 
możesz także zacząć działać jako hurtownik. W ten sposób masz szansę dotrzeć do 
zupełnie nowych klientów i osiągać znacznie lepsze wyniki sprzedażowe. Wystarczy, że 
część działań marketingowych powierzysz sklepom internetowym.

Kto jeszcze powinien pomyśleć o dropshippingu?

Dropshipping charakteryzuje się tym, że jest uniwersalny i każdy może spróbować swoich 
sił w tym modelu. Cieszy się on jednak szczególnym zainteresowaniem wśród świeżo 
upieczonych przedsiębiorców, którzy nie mają pod ręką znacznych środków, jakie często 
trzeba zainwestować w tradycyjny biznes.

By zostać dropshipperem, nie musisz mieć nawet sklepu internetowego! W dalszej części 
tego e-booka pokażemy Ci, jak wystartować bez posiadania własnej strony internetowej.

Czy ten model sprawdzi się też w Twoim przypadku? To już zależy od Ciebie. Jesteś jedyną 
osobą, która może zdecydować, czy dropshipping będzie dla Ciebie odpowiedni. Jeśli 
zalety przeważają nad wadami, a model pasuje do Twoich celów biznesowych, wdrożenie 
go z pewnością ułatwi Ci życie i pozwoli poszerzyć działalność sprzedażową.
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Jakie są wady i zalety dropshippingu?
Wiesz już, czym i dla kogo jest dropshipping. Czas skoncentrować się na plusach i 
minusach tego modelu logistycznego.

Zalety:
Niskie koszty na start – jak już wspominaliśmy, korzystanie z tradycyjnych metod 
zarządzania łańcuchem dostaw wymaga znacznych inwestycji w zakup i 
przechowywanie zapasów. Jeśli postawisz na nieodpowiedni produkt, nie tylko stracisz 
na tym finansowo, ale także pozostaniesz z mnóstwem niesprzedanego towaru. 
Dropshipping pozwala uniknąć tak czarnego scenariusza – ryzykujesz tylko ewentualną 
utratę środków przeznaczonych na marketing.

Łatwiejsze skalowanie biznesu – nowe na rynku firmy bardzo często stają przed 
problemem, jakim jest skalowalność. Popyt rośnie, zaczyna napływać coraz więcej 
zamówień, a sklep przestaje sobie radzić z ich realizacją. Pracownicy muszą zostawać w 
pracy coraz dłużej, co skutecznie zmniejsza ich motywację i przekłada się na większe 
ryzyko popełniania błędów. Właściciel stale stresuje się tym, czy posiada wystarczającą 
ilość produktów i czy na bieżąco odpowiada na rosnącą liczbę zapytań klientów. 
Dropshipping zdejmuje z Twoich barków większość tych problemów i pozwala rozwijać 
się bez zakłóceń.

Możliwość testowania nowych produktów – model dropshippingowy daje Ci duże pole 
do eksperymentowania z nowym towarem. Zamiast zamawiać kolejną partię produktów i 
zastanawiać się, czy inwestycja się zwróci, spróbuj zrobić rozeznanie na rynku poprzez 
przygotowanie oferty opartej na dropshippingu. Klienci nie są zainteresowani? Przestaw 
się na coś innego lub całkowicie zmień koncepcję sklepu!Tradycyjny łańcuch dostaw 
nigdy nie zagwarantuje Ci takiej swobody.

Więcej czasu na marketing i obsługę klienta – za szerokimi możliwościami 
modyfikowania oferty, jakie cechują dropshipping, idzie kolejna zaleta, czyli możliwość 
zaplanowania skutecznej strategii marketingowej. Jako dropshipper jesteś w stanie 
stworzyć lepszy obraz swoich klientów i na bieżąco testować ich reakcje na różne zmiany 
w ofercie. Pozwoli Ci to dowiedzieć się, co im się podoba, a co wręcz przeciwnie i jakie 
komunikaty najbardziej do nich przemawiają. Mając te informacje możesz ulepszyć 
obsługę klienta i wsparcie produktowe w Twojej firmie.

Potencjalny dochód pasywny – przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi (o których 
wspominamy w tym e-booku) możesz całkowicie zautomatyzować proces realizacji 
zamówień, co byłoby niemożliwe w tradycyjnym modelu logistycznym.
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Wady:

Mniejsze zyski – w dropshippingu najczęściej zarabiasz na marży. Klient płaci Ci za 
produkt, a następnie Ty opłacasz hurtownika, a często też pokrywasz koszty realizacji 
zamówienia. Może mieć to formę cyklicznych płatności, ustalonego procentu od ceny 
towaru lub jednorazowej opłaty rejestracyjnej. Jako że hurtownik też musi na tym zyskać, 
Twoja marża zysku niemal zawsze będzie niższa niż gdybyś samodzielnie realizował całe 
zamówienie. Warto oczywiście pamiętać, że w ten sposób ponosisz też znacznie 
mniejsze koszty. Jeśli jednak znajdziesz swoją niszę, która zacznie przynosić duże zyski, 
możesz rozważyć przeniesienie się na tradycyjny model logistyczny, tj. sprzedaż, 
przechowywanie i wysyłkę produktów samodzielnie.

Duża konkurencja – swoboda działania i niewielkie koszty ogólne sprawiają, że 
dropshipping stał się jedną z najpopularniejszych alternatyw dla klasycznych sklepów 
internetowych. Niski próg wejścia przyciąga wielu potencjalnych przedsiębiorców, którzy 
chcą osiągnąć sukces w branży e-commerce. W związku z tym niektóre nisze są już 
przepełnione, a konkurencja potrafi być ogromna. Zanim zaczniesz sprzedawać, poznaj 
swoich potencjalnych odbiorców. Jeśli to możliwe, szukaj rynków, które nie są 
przesycone, ale nadal oferują popyt. Zwiększy to Twoje szanse na wyróżnienie się z 
tłumu i da więcej czasu na zostanie liderem w swojej niszy.

Brak kontroli nad jakością – jako że nie zajmujesz się produkcją na własną rękę, jakość 
towaru nie leży w Twoich rękach. Wybór nieodpowiedniego hurtownika może 
poskutkować oferowaniem klientom produktów niskiej jakości, co negatywnie wpłynie 
na Twoją firmę. By tego uniknąć, zawsze testuj to, co zamierzasz sprzedawać. Wtedy 
będziesz mieć pewność, że towar spełnia założone przez Ciebie standardy.

Brak rabatów hurtowych – czy wiesz, dlaczego najwięksi detaliści mogą sprzedawać 
produkty po tak niskich cenach? Kupują od hurtowni ogromne ilości towaru, w związku z 
czym otrzymują duże rabaty, które pozwalają im na obniżenie ceny ostatecznej. W 
dropshippingu – technicznie rzecz biorąc – kupujesz produkty pojedynczo, przez co w 
większości przypadków możesz zapomnieć o większych rabatach.

Gorsza obsługa klienta – jeśli hurtownik spóźni się z dostawą, uszkodzi towar lub 
pomyli zamówienie, odpowiedzialność zazwyczaj spadnie na Ciebie. W związku z tym 
nie zapewnisz klientom kompleksowej obsługi klienta, jaką mogą zaoferować detaliści, 
którzy sami zarządzają własnymi zapasami. Wszystkie ewentualne problemy będziesz 
musiał konsultować z dostawcą. Właśnie dlatego ważne jest, by rozpocząć współpracę z 
godnym zaufania, rzetelnym partnerem.
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Decyzja zapadła? Czas na pierwsze kroki!

Jak stworzyć sklep internetowy do dropshippingu?
Masz już pomysł, chęci i wstępny plan działania, ale nie wiesz, od czego właściwie zacząć?
W pierwszej kolejności musisz zająć się postawieniem własnego sklepu, na którym 
będziesz mógł zacząć sprzedawać. Ten punkt przeraża wielu początkujących 
dropshipperów – myślą, że będą musieli zlecić to profesjonalnemu informatykowi lub 
samemu nauczyć się umiejętności programowania.

Nic bardziej mylnego! Zakładanie strony internetowej jest dziś bardzo proste i nie zajmuje 
więcej niż kilka minut. Wystarczy, że znajdziesz do tego odpowiednią platformę. Jeśli 
jednak Twoja witryna ma być zoptymalizowana pod e-sklep, powinieneś skorzystać z usług 
firmy, która się w tym specjalizuje.

Jeśli stawiasz na sprzedaż dropshippingową, doskonałym wyborem będzie 
oprogramowanie RedCart. Dzięki niemu szybko stworzysz internetowy sklep 
przystosowany do tego modelu logistycznego. Dlaczego jest to tak ważne? Tradycyjne 
kreatory stron internetowych nigdy nie zaoferują Ci tak szerokiej funkcjonalności w kwestii 
sprzedaży. Przy ich pomocy nie zintegrujesz się z hurtowniami jednym kliknięciem ani nie 
rozbudujesz swojej oferty o nowe produkty w zaledwie kilka kliknięć. RedCart jest w stanie 
Ci to zapewnić.

RedCart jest w stanie Ci to zapewnić. To kompleksowe rozwiązanie obejmuje 
projektowanie i strukturę sklepu, menu, przetwarzanie płatności i nie tylko. Dzięki temu 
możesz skupić się na wyszukiwaniu najlepszych produktów i sprzedawaniu ich bez 
martwienia się o swoją witrynę.

W jaki sposób wybrać dostawcę sklepu internetowego?
Zanim wybierzesz przyszłą platformę dla Twojego sklepu, zwróć uwagę na kilka istotnych 
kwestii.

To, czy osiągniesz sukces w dropshippingu, w dużej mierze zależy od dostawców, z którymi 
nawiążesz współpracę. Jakimi cechami powinna wyróżniać się hurtownia?

● Staż. Dostawcy, którzy działają na rynku od dłuższego czasu, mają doświadczenie w
obsłudze klienta i potrafią radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

● Niskie opłaty. Hurtownik zajmuje się przechowywaniem i wysyłką towarów – obie
te rzeczy wymagają dużego nakładu środków. Pamiętaj jednak, że Ty także chcesz
osiągnąć zysk i nie dawaj się wykorzystywać dostawcom, którzy naliczają zbyt
wysokie koszty.

● Szybka wysyłka. Rozpocznij współpracę z hurtownią, która wysyła swoje produkty
szybciej niż konkurencja. Idealną sytuacją jest wysyłka w ciągu 24 godzin od
złożenia zamówienia. Klienci lubią

● Doświadczona obsługa klienta. Upewnij się, że dostawca jest w stanie w pełni
odpowiedzieć na Twoje pytania i zająć się wszelkimi problemami w odpowiednim
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czasie. Jeśli to możliwe, warto wybrać hurtownię z doświadczonym personelem. 
By to sprawdzić, możesz np. wysłać jej testowego e-maila przed pojęciem 
współpracy.

● Polityka zwrotów. Choć hurtownia nie ma obowiązku dokonywać zwrotów, wiele z
nich decyduje się to robić. Partnerstwo z takim dostawcą znacznie ułatwi Ci radzenie
sobie z ewentualnymi problemami.

● Szeroki asortyment. Im szersza oferta dostawcy, tym większe możliwości dla
sklepu. Znajdź hurtownię, która zapewnia wybór wiele różnorodnych towarów z
jednej lub kilku branż.

Gdy już wiesz, z jakimi hurtowniami warto podpisać umowę, czas przejść do działania. 
Istnieją dwa sposoby na nawiązanie współpracy z dostawcami: na własną rękę lub za 
pośrednictwem platformy sklepowej, która gwarantuje dostęp do sprawdzonych 
hurtowników. Jeśli zdecydujesz się na opcję nr 1, ustalanie wszystkich szczegółów i 
weryfikacja informacji o firmie przypadnie Tobie. Znacznie wygodniej jest skorzystać z 
gotowego i sprawdzonego rozwiązania takiego jak oprogramowanie RedCart.

W rozdziale poświęconym wadom i zaletom dropshippingu wspomnieliśmy o sytuacji, w 
której popyt zaczyna przerastać możliwości sprzedawcy. By tego uniknąć, współpracuj tylko 
z dostawcami, którzy zdają sobie sprawę z tego, że w przyszłości możesz zacząć działać na 
większą skalę. Pozwoli Ci to uniknąć wielu problemów i konieczności wprowadzania 
poważnych zmian na zaawansowanym etapie rozwoju biznesu.

By ułatwić Ci proces wyboru dostawcy, RedCart udostępnia gotową listę zintegrowanych 
hurtowni z różnych branż. Dzięki temu możesz ocenić swoje możliwości jeszcze przed 
nawiązaniem współpracy z platformą.

Jaki powinien być idealny sklep do dropshippingu?
Przede wszystkim profesjonalny e-sklep powinien mieć wiele wbudowanych funkcji i 
narzędzi. Co więcej, dostęp do nich powinien być tak łatwy, jak to możliwe. Jeśli nie 
posiadasz specjalistycznej wiedzy, skomplikowana architektura strony może sprawić Ci 
wiele problemów.

Równie ważna jest szata graficzna, która pozytywnie wpływa na wrażenia estetyczne. 
Klienci kupują zmysłami. Specjaliści marketingowi doskonale o tym wiedzą, dlatego np. w 
sklepach spożywczych tak często pachnie świeżym chlebem. Podobny zasady panują w 
branży e-commerce – im lepszy design Twojej strony, tym większa szansa, że potencjalny 
klient będzie chciał wydać u Ciebie pieniądze. Warto postawić na platformę, która pozwoli 
Ci customizować witrynę zgodnie z własnymi preferencjami, a nie tylko korzystać z 
gotowych, niemodyfikowalnych szablonów.

Dropshipping opiera się na integracji z hurtownikami i dostawcami. Im więcej firm do 
wyboru, tym lepiej dla Ciebie jako sprzedawcy. Mając dostęp do szerokiej bazy hurtowni 
możesz swobodnie dobierać produkty, które znajdą się w Twojej ofercie. Warto wspomnieć 
tu o synchronizacji – efektywny sklep na bieżąco aktualizuje ceny i stany magazynowe 
hurtowników bez Twojej ingerencji. Dzięki temu nie musisz monitorować ofert dostawców 
i dokonywać korekty na własną rękę.
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Zamierzasz wejść na rynek zagraniczny? Warto zadbać o to, by Twój sklep obsługiwał kilka 
wersji języków, a także by w razie potrzeby mógł zintegrować się z lokalnymi systemami 
płatności i firmami kurierskimi.

Nawet najlepiej zaprojektowana strona na niewiele się zda, jeśli nie będzie odpowiednio 
zabezpieczona. Do najważniejszych kwestii należy  szyfrowanie SSL, które nie tylko ochroni 
wrażliwe dane przed ewentualnym wyciekiem, ale także zwiększy zaufanie Twoich 
klientów.

Promocja własnej strony internetowej to nie wszystko – warto postawić na sprzedaż 
wielokanałową (multichannel) i dotrzeć ze swoją ofertą na social media, a także platformy 
handlowe takie jak Allegro czy Amazon.

Gdzie sprzedawać?

Allegro

Nie ma w Polsce platformy sprzedażowej, która cieszyłaby się większą renomą niż Allegro. 
Serwis zbiera miliony użytkowników, którzy codziennie szukają tam czegoś dla siebie. Nie 
warto lekceważyć tej możliwości – Allegro pozwoli Ci dotrzeć do klientów, którzy być może 
nigdy nie trafiliby do Twojego sklepu.

Allegro cechuje wysoki poziom społecznego zaufania. Marka strony była budowana przez 
wiele lat, a dzięki inicjatywom takim jak program ochrony kupujących klienci czują 
bezpiecznie robiąc tam zakupy. Gdy dodamy do tego gigantyczny wybór towarów i wiele 
udogodnień (np. możliwość wykupienia Allegro Smart, które zapewnia darmową dostawę), 
zrozumiemy, dlaczego wielu użytkowników decyduje się na zakupy tylko w tym serwisie.

Jako sprzedawca na Allegro możesz szybko sprawdzić, w jaki sposób działa Twoja 
konkurencja. Wystarczy, że skorzystasz z wyszukiwarki, a szybko trafisz na oferty, które 
wystawiają inni sprzedający. Dzięki temu będziesz w stanie skutecznie oszacować cenę, 
jaką klienci są skłonni zapłacić za dany towar. Możesz także zainspirować się opisami 
produktów w serwisie i na ich podstawie stworzyć własną propozycję ofertową.

a Użytkownicy Allegro o wiele chętniej wybierają konta z bogatą historią sprzedaży i wielom 
pozytywnymi opiniami, które traktują jako społeczny dowód słuszności. Na początkowym 
etapie swojej działalności powinieneś skupić się właśnie na tym aspekcie. 
Początkującemu sprzedającemu może być trudno zebrać zadowalającą ilość recenzji, ale z 
czasem zaczną one pojawiać się same.

Jak zwiększyć swoje szanse na efektywną sprzedaż? Kluczowy jest odpowiedni opis 
produktu. Zawrzyj w nim wszystko, o co kupujący mógłby Cię zapytać. Im więcej 
konkretnych informacji, tym lepiej. Odrobina perswazji również nie zaszkodzi – klient 
powinien wiedzieć, dlaczego warto zrobić zakupy właśnie u Ciebie.

Przy tworzeniu opisów na Allegro wystarczy wykazać się kreatywnością i rzetelnością. 
Z czasem jednak możesz przenieść sprzedaż do własnego sklepu, unikając w ten sposób 
płacenia portalowi prowizji. Wówczas nie wystarczy jedynie skopiować opisu bezpośrednio 
z Allegro – musisz jeszcze zoptymalizować go pod kątem SEO. Poprawnie napisane opisy
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produktów poprawią widoczność Twojej strony w Google i korzystnie wpłyną na 
współczynnik konwersji. Więcej na temat pozycjonowania znajdziesz w dalszych 
rozdziałach tego e-booka.

Facebook i Instagram

Działania w social mediach to podstawa współczesnego marketingu. Żyjemy w świecie, w 
którym wszystko jest lajkowane i udostępniane – także oferty handlowe. Jeśli chcesz 
prowadzić skuteczną sprzedaż w modelu dropshippingu, nie możesz zapomnieć o sile, jaką 
mają dziś media społecznościowe. Dlaczego warto się na nich promować?

Facebook i Instagram mają miliardy zarejestrowanych kont, miliony aktywnych 
użytkowników dziennie oraz niezliczoną ilość obrazów i filmów udostępnianych każdego 
dnia. Nic dziwnego, że posiadanie strategii marketingowej w mediach społecznościowych 
jest tak korzystne dla dropshippingowej działalności.

Kluczem do sukcesu jest wybranie odpowiedniej niszy, regularne publikowanie 
angażujących postów na firmowym profilu i aktywne odpowiadanie na pytania 
użytkowników. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, wprowadzisz swój biznes w 
złotą erę – Twoja oferta zyska ogromny zasięg bez płacenia ani grosza.

Brak dodatkowych kosztów to kolejna zaleta promocji na social mediach. Choć płatne 
reklamy mogą szybko generować ukierunkowany ruch i tym samym zwiększać sprzedaż, 
przy odrobinie pracy możesz osiągnąć podobny efekt bez wydawania pieniędzy. Możesz 
reklamować swój produkt przy pomocy bezpłatnych metod, które także są bardzo 
skuteczne. Jeśli więc dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sprzedażą online lub masz 
ograniczony budżet, zacznij od mediów społecznościowych!

Social media opierają się na treściach wizualnych, które przemawiają do nas znacznie 
skuteczniej niż słowo pisane. Wykorzystaj tę naturalną cechę ludzkiego mózgu na swoją 
korzyść! W przypadku Instagrama możesz zastosować do tego celu hashtagi, które ułatwią 
klientowi znalezienie tego, czego szuka. Z kolei publikowanie zdjęć i filmów związanych z 
Twoim biznesem oraz linią produktów zapewni odbiorcom lepszy wgląd w to, co robisz i 
pozwoli budować trwałą więź firma-klient.

Warto wspomnieć też o możliwości promowania sklepu i produktów za pośrednictwem 
mikroinfluencerów. Choć generują znacznie mniejsze zasięgi niż gwiazdy internetu, koszt 
współpracy z nimi jest o wiele niższy. Co więcej, społeczności skupione wokół mniejszych 
influencerów cechują się wysokim stopniem zaangażowania, co w Twoim przypadku może 
okazać się strzałem w dziesiątkę.

Ważną zaletą mediów społecznościowych jest prostota obsługi. Założenie kont potrwa 
zaledwie kilka minut, a system dodawania postów jest funkcjonalny i intuicyjny. Dzięki temu 
poradzisz sobie z prowadzeniem profilu na Facebooku czy Instagramie, nawet jeśli nigdy 
wcześniej nie korzystałeś z tych portali.

Jeśli dysponujesz odpowiednim budżetem i chcesz znacznie przyspieszyć swoją promocję, 
skorzystaj z możliwości, jakie daje menedżer reklam Meta Ads. To zintegrowane z
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Facebookiem narzędzie do tworzenia kampanii reklamowych, które pozwala Ci 
publikować treści także na Instagramie, Messengerze i w Audience Network.

By stworzyć własną reklamę:

1. W panelu Menedżera reklam wybierz opcję Utwórz kampanię.
2. Dostosuj ustawienia kampanii i reklamy lub zestawu reklam.
3. Wybierz cel, grupę odbiorców, format i umiejscowienie

kampanii.
4. Opublikuj kampanię lub zapisz ją jako wersję roboczą.

Według testów porównawczych Facebook Ad Wordstream średni współczynnik konwersji 
płatnych reklam na Facebooku we wszystkich branżach wynosi 9,21%. Oznacza to, że na 
każde 100 osób, które trafią na Twoją reklamę, ponad 9 zainteresuje się nią na tyle, by kupić 
Twój produkt. Oczywiście wiele zależy tu od konkretnej branży i poziomu optymalizacji.

Porównywarki cen i marketplace
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Porównywarki cen cieszą się ogromną popularnością wśród konsumentów. Na tego typu 
stronach mogą oni porównać ceny wybranego produktu w kilku różnych sklepach. Z punktu 
widzenia klienta jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego zdecydowana większość 
internautów korzysta z niego na którymś etapie zakupów online. Najbardziej znanymi – 
choć nie jedynymi – porównywarkami cen w Polsce jest Ceneo oraz Skąpiec.

Umieszczenie swojej oferty w jednej z porównywarek niesie za sobą szereg korzyści. 
Przede wszystkim strony te każdego dnia odwiedzane są przez wielu użytkowników, 
dzięki czemu masz szansę dotrzeć ze swoim produktem do znacznie większej liczby osób. 
Korzystnie wpłynie to także na pozycjonowanie Twojej strony w wyszukiwarkach, a co za 
tym idzie, przyciągnie do sklepu więcej klientów.

Podobnie jak Allegro, porównywarki i oferty, które się na nich znajdują, wzbudzają 
zaufanie użytkowników. Obecność Twojego e-sklepu w jednej lub kilku z nich poprawi 
Twoją wiarygodność w oczach klientów.

Większość porównywarek pobiera opłatę tylko wtedy, gdy odbiorca wejdzie na Twoją 
stronę. Koszty są więc bezpośrednio skorelowane z realnymi efektami marketingu.
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Zwroty i reklamacje. O tym musisz pamiętać!
Rozpoczynając swój dropshippingowy biznes prawdopodobnie masz nadzieję, że każde 
zamówienie zostanie zrealizowane bezbłędnie, a klienci będą zadowoleni z otrzymanego 
produktu. Niestety, nie zawsze tak jest. Żaden sklep nie jest idealny – od czasu do czasu 
trafi się uszkodzony towar, błąd na etapie kompletowania lub zamówienie po prostu nie 
będzie nie spełniać oczekiwań klienta.

Każdemu konsumentowi, który zrobił zakupy online, przysługuje prawo do zwrotu 
towaru do 14 dni od odbioru przesyłki bez podania przyczyny. Zasada ta dotyczy 
zdecydowanej większości produktów – wyjątkiem może być np. żywność o krótkim okresie 
przydatności do spożycia.

Jeśli jesteś sprzedawcą w modelu dropshippingowym, odpowiedzialność za zwrot 
towarów leży po Twojej stronie. To Ty musisz zwrócić klientowi całość pieniędzy za 
zamówienie. Hurtownie są zobligowane przez prawo wyłącznie do przyjmowania 
reklamacji. Nie muszą jednak akceptować zwrotów – ani do 14 dni od zakupu, ani w ogóle. 
Na szczęście większość hurtowników prowadzi politykę zwrotów, zazwyczaj na ustalonych 
przez siebie warunkach. Dokładnie zapoznaj się z zasadami zwrotów i reklamacji, jakie 
panują u danego dostawcy, zanim zdecydujesz się na długoterminową współpracę.

Dobry sklep poznaje się po tym, jak podchodzi do polityki zwrotów. Gdy już Ci się to 
przydarzy – a prawie na pewno tak się stanie – pamiętaj, że to nie koniec świata. Twoją 
rolą jest przeprosić kupującego za zaistniałą sytuację i jak najszybciej zwrócić mu 
środki. Jeśli zareagujesz w prawidłowy sposób, istnieje duża szansa, że nie stracisz klienta, 
a być może nawet jeszcze bardziej go do siebie przekonasz.

Winston Churchill mawiał: „nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował”. Ta zasada 
sprawdza się też w komunikacji z klientem.
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Do dropshippingu trzeba dwojga. Czyli 
platformy e-commerce i hurtowni.

Jeden czy kilku hurtowników?
Jedną z ważniejszych decyzji, którą będziesz musiał podjąć startując z własnym sklepem e-
commerce, jest wybór hurtowników. Możesz postawić na jednego dostawcę lub 
współpracować z kilkoma hurtowniami jednocześnie. Oba rozwiązania mają swoje plusy i 
minusy.

Jeśli zawiążesz partnerstwo z jedną firmą dostawczą, każde zamówienie dotrze do klienta w 
jednej paczce. Jeśli kupujący zdecyduje się zamówić kilka produktów w Twoim sklepie, nie 
będzie musiał czekać na nie oddzielnie. Ułatwia to też budowanie relacji z hurtownią, która 
w przyszłości może zaproponować Ci korzystny rabat lub inne bonusy. Z drugiej strony takie 
rozwiązanie jest bardzo ryzykowne. Jeśli coś pójdzie nie tak i współpraca dobiegnie końca, 
zostaniesz z niczym.

Możesz zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami współpracując z kilkoma (lub 
nawet kilkunastoma) dostawcami. Wówczas, nawet gdy jeden z partnerów przestanie 
wypełniać warunki Waszej umowy, nie pozostaniesz na lodzie. Potencjalnie duży kłopot 
stanie się wtedy tylko niedogodnością. Więcej hurtowników to także szersza oferta 
dostępnych produktów. Daje Ci to większe możliwości rozwoju sklepu i umożliwia 
poszerzanie asortymentu. Co więcej, w ten sposób nawiązujesz wiele relacji z hurtownikami, 
które w przyszłości mogą przynieść Ci niemałe korzyści.

Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujesz, będziesz musiał połączyć dostawcę –lub 
dostawców – ze swoim sklepem. Umożliwi Ci to wygodne zarządzanie zamówieniami i 
importowanie produktów bezpośrednio do Twojej oferty. Najszybszą i najskuteczniejszą 
metodą jest skorzystanie z oprogramowania Droplo. Dzięki niemu szybko zintegrujesz się 
z wieloma dostawcami na terenie całej Europy, co znacznie ułatwi Ci zarządzanie całym 
biznesem.

Sam proces integracji jest bardzo prosty. Wystarczy, że Twój hurtownik wystawia swoją 
ofertę w pliku XML, a w moment połączysz go z systemem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Droplo? https://droplo.com/

Jak działać, to wygodnie. O integracjach z hurtowniami.
Jak już wspominaliśmy, znalezienie odpowiednich hurtowni jest kluczowe dla Twojego 
biznesu. By osiągnąć sukces, potrzebujesz zaplecza w postaci solidnych hurtowników, 
którym możesz zaufać. Jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić. Początkujący sprzedawca nie 
ma jeszcze rozeznania na rynku i znalezienie rzetelnego dostawcy może być dla niego 
niemałym wyzwaniem. Jeśli mierzysz się z podobnym problemem, Droplo jest właśnie dla 
Ciebie.
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Ta platforma B2B umożliwia sprzedawcom e-commerce szybką integrację z dostawcami, 
hurtownikami i producentami w całej Europie. Dzięki temu nie musisz szukać ich na 
własną rękę. Z Droplo przejrzysz wszystkie produkty, jakie mają do zaoferowania dostawcy i 
dodasz je do swojego sklepu zaledwie jednym kliknięciem. Co więcej, system synchronizuje 
informacje takie jak stany magazynowe czy ceny automatycznie i w czasie rzeczywistym. Z 
tak kompleksowym narzędziem prowadzenie sklepu w modelu dropshippingowym będzie 
wyjątkowo wygodne.

Nie musisz mieć własnego sklepu, by współpracować z Droplo. Możesz wystawiać 
produkty od zintegrowanych dostawców bezpośrednio w serwisie Allegro. Daje Ci to 
dostęp do przydatnych funkcji takich jak Inteligentny Asystent Sprzedaży czy kreator 
wystawiania ofert, które znacznie usprawnią Twoją pracę.

Co, jeśli już współpracujesz z hurtowniami, których nie ma w Droplo? Nic straconego! Choć 
baza dostawców platformy jest ogromna, nie musisz ograniczać się do korzystania z ich 
ofert, by uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Z pomocą przyjdzie Ci aplikacja 
FeedManager, która pozwala na połączenie sklepu z ofertą każdego dostawcy, który 
udostępnia ją w pliku XML. Nie potrzebujesz do tego pomocy specjalisty – zrobisz to 
samodzielnie i to zaledwie w kilka minut.

Jak zacząć sprzedaż z Droplo? Najpierw musisz wybrać produkt, który Cię interesuje. W tym 
celu możesz skorzystać z oferty hurtowników, którzy już współpracują z platformą lub 
dodać zupełnie nowego dostawcę przy pomocy wspomnianej aplikacji FeedManager. 
Następnie dodaj narzut do cen hurtownika – to właśnie on będzie Twoim zyskiem – i 
eksportuj towary do swojego sklepu. Wysyłaniem zamówień zajmie się producent, 
hurtownik lub dostawca, którego produkty wybrałeś.

Brzmi prosto? Takie właśnie ma być – założeniem Droplo jest maksymalne uproszczenie 
sprzedaży w internecie i automatyzacja wszystkiego, co można pozostawić w rękach 
systemu.

W jakich branżach zarobisz najwięcej? 5 typów.
Model dropshippingowy można dostosować do niemal każdej branży. Nie oznacza to 
jednak, że wszystkie z nich oferują taki sam zwrot z inwestycji. Niektóre nisze cieszą się 
większą popularnością i wyższymi marżami od innych. Przygotowaliśmy dla Ciebie pięć 
branż, które mają duży udział w rynku e-commerce.
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Branża beauty

Pomimo rosnącej konkurencja branża kosmetyczna nadal jest bardzo lukratywna – o ile 
zastosujesz odpowiednią strategię biznesową. Uroda jest czymś, na co wiele osób jest 
gotowych przeznaczyć naprawdę duże pieniądze. Posiadanie wysokiej jakości 
produktów i konkurencyjnych cen może zapewnić Ci sukces w tej niszy.

Według agencji konsultingowej Common Thread Collective globalna wartość branży 
beauty wynosiła 511 miliardów dolarów. Szacuje się, że do 2027 roku liczby te mają 
wzrosną do 784,6 miliardów. Z raportu Gemius wynika natomiast, że w 2021 roku aż 57% 
badanych kupiło kosmetyki lub perfumy przez internet. Oznacza to, że branża 
kosmetyczna to jeden z najszybciej rozwijających się rynków ostatniej dekady.

Ubrania, akcesoria i obuwie
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Jedną z najpopularniejszych branż dropshippingowych – z bardzo tanimi produktami – jest 
odzież i akcesoria. W 2021 roku stanowiły one 73% zakupów polskich internautów, a 
buty –61%.

Możesz sprzedawać wszystko, od koszulek przez biżuterię po kapelusze. Kluczem jest 
zawężenie oferty produktowej do określonej niszy, która pozwoli Ci wyróżnić się na tle 
konkurencji i zdefiniować swoją markę.

Zabawki i artykuły dziecięce

Kolejną niszą, w której warto się rozwijać, jest przemysł zabawkarski. Chociaż nie możesz 
sprzedawać produktów chronionych prawem autorskim bez umowy, do Twojej dyspozycji 
nadal pozostaje szeroka gama zabawek. Szukaj towarów zgodnych z aktualnymi 
trendami lub takich, które cieszą się zrównoważonym popytem. Staraj się unikać 
artykułów, które nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem lub wręcz przeciwnie – rynek 
jest nimi przesycony.

Produkty spożywcze
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Choć nie każdy rodzaj żywności sprawdzi się w dropshippingu, istnieje bardzo duży 
rynek przekąsek i innych niepsujących się produktów. Warto skoncentrować się na 
produktach o długim terminie przydatności. Jeśli kupujesz wszystkie swoje towary z 
określonego regionu, możesz je sprzedawać jako sposób na poznanie kuchni i kultury 
tego miejsca.

Erotyka

Branża erotyczna, ze względu na swoją specyfikę, cieszy się w internecie wyjątkowym 
powodzeniem. Odbiorcy tego typu produktów często unikają punktów stacjonarnych i 
preferują dyskretne zakupy online. Dlaczego proponujemy akurat tę niszę? Branża 
erotyczna charakteryzuje się bardzo wysokimi marżami – nawet do 100%. Oznacza to, 
że na każdym sprzedanym produkcie możesz zarobić dwa razy tyle, ile za niego 
zapłaciłeś!

To oczywiście wszystkie branże, w jakich warto działać. Możesz zająć się sprzedażą 
elektroniki, sprzętu RTV i AGD, odzieży sportowej, a nawet artykułów zoologicznych. Z 
dobrą strategią marketingową podbijesz niemal każdy rynek!

Źródło: Gemius Polska, „E-commerce w Polsce 2021”.
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6. Wypromuj swój sklep

       czyli kilka słów o promocji
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Wypromuj swój sklep, czyli o promocji słów kilka

Dropshipping i jego miejsce w marketingu-mix
Na czym polega marketing? Wystarczy mieć produkt, którego potrzebują ludzie, 
wystawić go na sprzedaż w miejscu, które odwiedzają i wycenić tak, by uznali to za 
dobrą okazję. Proste, prawda? Niekoniecznie. Połączenie ze sobą tych trzech elementów 
spędza marketingowcom sen z powiek. Najpierw musisz odkryć, czego chcą klienci i gdzie 
będą tego szukać, a następnie zastanowić się nad tym, jak dostarczyć im to w cenie, którą 
są w stanie zapłacić.

Zaniedbanie któregokolwiek z tych aspektów może przynieść Twojej firmie niemałe straty. 
Na szczęście istnieje kilka narzędzi, które pomogą Ci zaplanować skuteczną kampanię 
marketingową w modelu dropshippingu. Należy do nich m.in. formuła 4P.

Na tajemnicze 4P składają się cztery kluczowe elementy.

Produkt (ang. product) – faktycznie sprzedawany przedmiot. Musi odpowiadać na 
potrzeby klienta i zapewniać określony poziom wydajności, w przeciwnym razie praca 
nad pozostałymi elementami marketingu-mix na nic się nie zda.

Cena (ang. price) – wartość, jaką przypisuje się produktowi. Zależy ona od kosztów 
produkcji, grupy docelowej, popytu i podaży oraz wielu innych czynników. To kluczowy 
aspekt w każdym marketingu – zbyt wysoka cena odstraszy kupującego i pchnie go w 
ramiona konkurencji, zbyt niska może zaś wydać mu się podejrzana.

Promocja (ang. promotion) – wszystkie działania, które podejmujesz, by użytkownik 
dowiedział się o Twoim produkcie i zdecydował się na jego zakup. Promocja obejmuje 
reklamę, marketing szeptany, konkursy, rabaty i wiele innych zachęt.

Miejsce (ang. place) – punkt sprzedaży Twojego towaru. Mogą być to portale aukcyjne, 
media społecznościowe, fora lub dowolne inne miejsce, w którym może pojawić się 
Twój przyszły klient.

Wszystkie elementy marketingu-mix wpływają na siebie nawzajem. Razem tworzą 
biznesplan dla Twojej firmy i jeśli odpowiednio je zaplanujesz, odniesiesz sukces. 
Zaniedbując którykolwiek z punktów musisz liczyć się z tym, że odbudowanie Twojego 
biznesu może zająć całe lata. Marketing-mix wymaga zrozumienia, badań rynku i wielu 
konsultacji z użytkownikami. Jest to jednak gra warta świeczki.

Jakie są kanały promocji w Internecie?
Cóż, pierwszym krokiem do opracowania skutecznej strategii marketingowej jest ustalenie 
właściwego podejścia do programu dropshipping – a mianowicie, z jakich kanałów 
będziesz korzystać, aby promować swój produkt lub usługę i zaangażować swoją 
główną grupę docelową. Jednak wybór, w który z tych kanałów chcesz zainwestować 
swój czas, wysiłek i ciężko zarobione pieniądze, nie jest wcale taki łatwy.
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Pierwszym krokiem do opracowania skutecznej strategii marketingowej w dropshippingu 
jest ustalenie, z jakich kanałów promocji będziesz korzystać. To właśnie one posłużą Ci 
do promowania produktu i angażowania swoich odbiorców.

Zacznij od Google. Jak być może wiesz, jest to 
najpopularniejsza wyszukiwarka na całym świecie, a jej udziały 
w rynku przekraczają 90% w większości krajów (wyjątek 
stanowią tu Chiny, Rosja i Korea Południowa). Google Ads to 
system reklamowy, który pozwala marketingowcom dotrzeć do 
szerokiej rzeszy odbiorców m.in. poprzez kampanie produktowe 
i kampanie wideo. Reklamy Google Ads umożliwiają firmom 
dotarcie do niemal nieograniczonej grupy internautów, którzy 
mogą wykazywać zainteresowanie ich ofertą.

Praktyka optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek w celu zwiększenia 
ilości i jakości ruchu organicznego nazywana jest SEO. By pozycjonowanie było skuteczne, 
musisz traktować je jak długofalowy proces. Uzyskanie dobrych wyników wymaga 
wykonania każdego kroku: od badania słów kluczowych przez budowanie linków aż po 
techniczne aspekty SEO, takie jak elementy architektury strony.

Kolejnym kanałem są media społecznościowe. Zapewniają one dwa sposoby dotarcia do 
potencjalnych klientów: darmowe i płatne. Te pierwsze polegają na przyciągnięciu uwagi 
klienta poprzez promowanie angażujących treści, które są szeroko komentowane i 
udostępniane. Niestety, Facebook – jak większość social mediów – ogranicza dziś 
organiczny zasięg firm, niejako zmuszając je do inwestowania w płatne usługi 
marketingowe.

Kampanie, które wymagają wpłaty środków, obejmują sponsorowane reklamy na 
Facebooku, które zachęcają do kliknięcia Twojej oferty i zapoznania się z jej treścią. 
Pamiętaj jednak, że social media, w przeciwieństwie do wyszukiwarek, zazwyczaj nie służą 
użytkownikom do robienia zakupów. Oznacza to, że być może dotrzesz przez Facebooka do 
wielu odbiorców, ale niekoniecznie będą oni zainteresowani kupnem Twojego produktu.

Podczas gdy Facebook i inne media społecznościowe trafiają na pierwsze strony gazet, 
często zapomina się o mniej znanej platformie – LinkedIn. Portal ten ma jednak duży 
potencjał jako kanał promocyjny. Dlatego nie warto ignorować możliwości, jakie zapewnia 
w kwestii docierania do odbiorców. LinkedIn nie jest przeznaczony tylko dla osób 
poszukujących pracy. Jeśli korzystasz z tej platformy we właściwy sposób, staje się ona 
aktywnym kanałem marketingowym do rozwoju Twojego dropshippingowego biznesu.

Użytkownicy LinkedIn zwykle dobrze reagują na przydatne treści, które pomagają rozwiązać 
ich problemy. Jeśli zachęcisz ich w odpowiedni sposób, często zaczną szukać dodatkowych 
informacji na temat Twojej firmy.

29
www.redcart.pl

http://www.redcart.pl


Organiczny ruch vs PPC
PPC to skrót od pay-per-click, modelu marketingowego, w którym firma płaci za każde 
kliknięcie jednej z ich reklam. W ten sposób możesz kupić wizyty na Twojej stronie, 
zamiast pozyskiwać ruch organiczny. Różnica między jednym a drugim rozwiązaniem 
sprowadza się przede wszystkim do kosztów.

Podczas gdy SEO koncentruje się optymalizacji widoczności witryny w bezpłatnych 
rankingach w wyszukiwarkach, PPC zapewnia miejsce w ich płatnych odpowiednikach. 
Ostatecznie możesz osiągnąć podobny efekt na dwa sposoby – dostosowując stronę 
pod standardy SEO lub płacąc za reklamy.

Na czym polega POEM?
POEM to model, który możesz z powodzeniem wykorzystać w swojej strategii 
marketingowej. Jego założenia polegają na promowaniu produktów za pośrednictwem 
różnych mediów, by przyciągnąć więcej klientów, a także pozyskać ruch i leady. 
Działania te mogą też pogłębiać relację między marką a jej dotychczasowymi klientami.

POEM opiera się na promocji w trzech kategoriach mediów:

● Owned media (media własne) – treści w mediach należących do marki. Mogą to być
np. strona czy blog firmowy, sklep, profil w social mediach czy mailing.

● Paid media (media płatne) – treści udostępniane w ramach płatnych reklam, np. PPC,
banery reklamowe lub artykuły sponsorowane.

● Earned media (media pozyskane) – treści, które powstają w wyniku aktywności marki
w mediach własnych, np. udostępnienie firmowego postu przez użytkownika na
Facebooku.

Umiejętne połączenie promocji w tych trzech obszarach zapewni Ci marketingowy sukces.

Jak działa lead magnet?
Ile razy zdarzyło Ci się otrzymać propozycję rabatu lub darmowego e-booka tylko za 
podanie swojego adresu e-mail? Ten produkt, który otrzymujesz „za darmo”, to właśnie 
lead magnet – rzecz, która ma dla Ciebie określoną wartość, ale nie musisz wydawać na 
nią pieniędzy. Jest to świetna strategia budowania listy mailingowej, która pozwoli Ci 
zatrzymać Twoich klientów na dłużej i nawiązanie z nimi długotrwałej relacji.

By lead magnet dawał pożądany efekt, musi być zgodny z profilem Twojej działalności i 
przydatny dla klienta, do którego chcesz dotrzeć z ofertą. Co więcej, nie powinien on 
wzbudzać zainteresowania ludzi, którzy nie należą do Twojej grupy docelowej. W 
przeciwnym razie możesz doprowadzić do sytuacji, w której odbiorcy będą zapisywać się do 
Twojej listy mailingowej tylko po to, by dostać darmowy produkt. Takie leady mają 
praktycznie zerową wartość.
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Czy warto wysyłać newslettery?
Pojawienie się nowoczesnych kanałów marketingowych takich jak social media, chat boty 
czy PPC zrodziło pytanie, czy reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej nadal ma 
sens. Wszystkie te platformy i narzędzia zmieniły marketing internetowy nie do poznania, 
ale nie powinieneś lekceważyć siły mailingu i newsletterów.

Być może nie przyciągniesz w ten sposób wielu nowych odbiorców, ale oferowanie 
biuletynu wypełnionego angażującą i spersonalizowaną treścią to jeden z lepszych 
sposobów na zatrzymanie przy sobie obecnych klientów. Budowanie relacji z konsumentem 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy. Według Harvard Business Review pozyskanie 
nowego klienta może kosztować nawet 25 razy więcej niż utrzymanie istniejącego. Co 
więcej, regularne wysyłanie newsletterów buduje Twoją markę i przyciąga stały ruch do 
Twojej strony.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na komunikację z subskrybentami (tymi, którzy już 
lubią, znają i ufają Twojej marce) jest właśnie e-mailowy biuletyn. Dzięki wdrożonej strategii 
newslettery pomagają utrzymać kontakt z firmą, budować autorytet i wiarygodność marki, a 
ostatecznie pozyskiwać więcej potencjalnych klientów.

Gdy masz już plan marketingu e-mailowego, który może zainteresować klientów, 
następnym krokiem będzie wybór oprogramowania do newslettera, które wesprze Twoje 
wysiłki.
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7. Zakończenie
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Zakończenie
Czy wiesz, dlaczego większość ludzi nigdy nie odnosi sukcesu w biznesie? Ponieważ nawet 
nie zaczynają. Przedsiębiorcy często przymierzają się do założenia własnego sklepu, ale – z 
różnych powodów – nigdy tego nie robią. Niektórzy nie wierzą w swój biznesplan, inni nie 
mogą znaleźć dla siebie odpowiedniej niszy.

Właściciele dobrze prosperujących firm często zaczynali dokładnie tak samo. Wielu z nich 
nie miało tego, co Ty – dostępu do wiedzy i narzędzi, jakie zapewnia internet. Dzisiejsze 
możliwości i rozwiązania takie jak dropshipping pozwalają spróbować swoich sił w 
branży e-commerce nawet bez znacznych inwestycji i wysokiego ryzyka. 
Eksperymentowanie z ofertami handlowymi i budowanie własnej marki jest prostsze niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Stworzenie prężnie działającego sklepu nadal będzie niemałym wyzwaniem, ale jesteś 
uzbrojony w wiedzę i narzędzia z naszego e-booka. Teraz masz już wszystko, czego 
potrzebujesz do postawienia pierwszego kroku na drodze do sukcesu w internetowej 
sprzedaży.

Powodzenia!
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