
E-Commerce
/ Zbuduj przewagę 
w biznesie
Sklepy internetowe, 
platformy B2B i portale 
z usługami tworzone 
na podstawie oczekiwań 
klientów - produkty, oferty 
oraz wygodne zakupy 
dostępne 24/7!

25+
lat doświadczenia

500+
zrealizowanych
projektów 

1.
e-commerce
w Polsce

350!
interdyscyplinarnych
ekspertów

4,7
rating Clutch 

Twoje rozwiązanie 
/ Nasze doświadczenie



Co warto sprawdzić przed 
rozpoczęciem e-sprzedaży?

Efektywne rozwiązania 
/ Oparte na najlepszych technologiach

E-Commerce / Pomysł na rozwój Twojego biznesu

1 / Klienci

Czy Twoi klienci kupują online? 

Jeśli tak, jakie narzędzia do 

tego wykorzystują? Czy e-sklep 

będzie dla nich wygodną  

i atrakcyjną formą dokonywania 

zakupów? Jak zmieniły się 

potrzeby Twoich klientów oraz 

ich przyzwyczajenia zakupowe 

po wybuchu pandemii?

3 / Oferta

Czy oferujesz produkty fizyczne, czy również usługi?  

W jaki sposób są powiązane?

Jak wygląda cykl życia produktu? Jak wiele z produktów jest sezonowych?

Jaką politykę cenowo-rabatową planujesz wprowadzić?

W jaki sposób produkty powinny być prezentowane?  

Chcesz pokazywać produkty komplementarne lub dobrane w zestawy? 

Jak sprawisz, aby unikalna wartość Twojego biznesu była przewagą 

w sprzedaży online?

5 / Pracownicy

Kto zajmie się obsługą 

e-klientów? Czy te osoby 

mają do tego odpowiednie 

kompetencje?

Czy planujesz 

automatyzację obsługi 

klienta?

7 / Zamówienia

Jak powinna wyglądać ścieżka zamówienia w Twojej branży?

Z jakich metod płatności korzystają Twoi klienci? 

Jak będzie wyglądał proces obsługi zamówienia?

9 / Reklama 
i promocja

Jak ma wyglądać 

promowanie e-sklepu? 

Jak zapewnić jego 

widoczność w sieci? 

Jak przyciągnąć 

klientów?

Jak pozyskać ruch 

w e-sklepie, aby 

sprzedaż była 

efektywna?

8 / Logistyka

Jak będzie wyglądał proces 

logistyczny? Gdzie towary będą 

magazynowane i skąd wysyłane?

W jaki sposób będą realizowane 

zwroty?

Jak zadbasz o najkrótszy czas 

dostawy?

Jakie metody dostawy i płatności 

preferują Twoi klienci?

10 / Bezpieczeństwo

Jak zapewnisz bezpieczeństwo 

transakcji, bezpieczeństwo 

danych klientów oraz 

bezpieczeństwo dostaw?

2 / Strategia

W jakich kanałach sprzedaży 

powinna być obecna Twoja oferta? 

Jakie etapy rozwoju biznesu 

przewidujesz?

4 / Konkurencja

Kto jest Twoją konkurencją?

Jak wygląda oferta 

konkurencji? 

Jakie działania sprzedażowe 

i promocyjne prowadzą? 

Co możesz zrobić, 

by zaprezentować się lepiej?

6 / Technologia 
i funkcjonalności

Jakie funkcjonalności sprawią, 

że Twoja sprzedaż online będzie 

skuteczna?

Z jakimi systemami powinna 

być zintegrowana platforma 

e-commerce? 

Jakie systemy wspierają 

lub powinny wspierać Twoją 

sprzedaż?

CRM

ESB (szyna danych) 

B2B B2C

ERP

BI

WMS

PIMCMS

Bezpieczne zakupy 
z każdego miejsca 
i urządzenia

Wydajność 
i skalowalność 
dzięki utrzymaniu 
w chmurze

Nowoczesne 
narzędzia 
do działań 
marketingowych

Skuteczne decyzje 
biznesowe 
zorientowane na 
analizę danych 
i wzrost sprzedaży

Całodobowa 
dostępność oferty, 
szybka dostawa 
zakupów, wygodne 
i bezpieczne formy 
płatności 

Duże możliwości 
lojalizacji oraz  
stosowania 
zaawansowanej 
polityki 
promocyjnej

Mobile

Inne sys. frontowe

>
>



unitygroup.com

Opinie klientów / Referencje

Znane marki
/ Nasze realizacje

Unity S.A.

Silver Forum

Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Principio

ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków

+48 71 358 41 00

contact@unitygroup.com

Zastanawiasz się nad wdrożeniem lub 
ulepszeniem swojego sklepu internetowego?

Skontaktuj się. Wspólnie zwiększymy 
efektywność Twojej firmy!

(…) Partnerzy z Unity Group potrafili naprowadzić 

nas na właściwy tor. Postawili Euro przed trafnymi 

pytaniami i cierpliwie słuchali nieprecyzyjnych 

odpowiedzi – do momentu aż obie strony upewniły 

się, że końcowy rezultat spełni oczekiwania.

Anna Bogdańska
Director of Digital Development, RTV EURO AGD

Jolanta Gałązka
Dyrektor Logistyki, Tubądzin

Marcin Jesiotr
Manager Biura Projektów, Fabryka Mebli “FORTE” S.A.

Dzięki dobrej współpracy z Unity Group mogliśmy 

przygotować atrakcyjną formę wirtualnej 

prezentacji produktów w rozsądnym budżecie 

i krótkim terminie realizacji. Fachowe doradztwo 

zespołu Unity Group oraz jego zaangażowanie 

pozwoliło nam zrealizować przedsięwzięcie.

(…) Współpracę z Unity Group rozpoczęliśmy 

od procesu konsultingowego dotyczącego 

koncepcji sprzedaży naszych produktów 

za pośrednictwem platformy B2B. Nie mieliśmy 

wcześniej doświadczenia w tym obszarze. 

Wspólnie wypracowaliśmy koncepcję, znaleźliśmy 

USP, zweryfikowaliśmy oczekiwania i potrzeby 

naszych partnerów biznesowych. Realizacja 

projektu przebiegła sprawnie i bardzo szybko 

odczuliśmy korzyści z posiadania kanału B2B. 

Po 2 latach już ponad połowa klientów korzystała 

z niej. Obecnie za pośrednictwem platformy B2B 

wpływa do firmy do 85% wszystkich zamówień, 

generując 75% przychodów. Przez cały okres 

współpracy (to już 10 lat!) Unity Group jest dla 

nas przede wszystkim zaufanym i wiarygodnym 

partnerem w transformacji cyfrowej.

Sebastian Błaszkiewicz
DYREKTOR SPRZEDAŻY UNITY GROUP

+48 513 015 780
sebastian.blaszkiewicz@unitygroup.com


