
Lokalna firma z Katowic lub Torunia może z powodzeniem zostać liderem swojej branży w Brazylii, 
albo sprzedawać produkty klientom z Australii. Polscy przedsiębiorcy mają dziś możliwość rozwoju 
na zagranicznych rynkach na niespotykaną dotąd skalę.

Większość polskich MŚP nadal nie postrzega 
internetu jako narzędzia eksportu.
Raport „Polska Internetowa” wskazuje, że 57% 
firm nie uznaje internetu jako narzędzia dotarcia 
do klientów międzynarodowych i nie jest świado-
ma możliwości promocyjnych jakie daje sieć.

fenomen Micromultinationals 
Dziś, dzięki ekspansji zagranicznej, przedsiębiorcy, freelancerzy i osoby samozatrudnione 
– a nie wielkie korporacje – kreują miejsca pracy, wzrost, innowacje i przyszły dobrobyt.

Firmy aktywnie wykorzystujące zaawanso-
wane narzędzia internetowe, odnotowują 
znacząco większy eksport. 
30% firm tego typu eksportuje więcej niż 10% 
swoich produktów. Tylko 15% firm mało aktywnych 
może odnotować podobny efekt (za: Raport „Polska 
Internetowa”, The Boston Consulting Group, 2011).

2/3 eksporterów online to firmy małe. 
68% polskich przedsiębiorstw przyjmujących za-
mówienia z innych krajów UE za pośrednictwem 
strony internetowej stanowią firmy małe. Na 
średnie przypada 26%, a na podmioty duże tylko 
6% tej grupy przedsiębiorstw. Jest to zgodne ze 
strukturą polskiej gospodarki, w której dominują 
przedsiębiorstwa małe i mikro (zatrudniające 
mniej niż 10 pracowników).

Źródło: Raport “Polska Internetowa”, The Boston Consulting Group, 2011
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Źródło: Raport “Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych”, Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, 2012
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Czy MŚP uważają, że internet daje im dostęp  
do klientów miedzynarodowych?

Działalnosć eksportowa online a wielkość firmy

Pozyskaj klientów
eksportowych
Skorzystaj ze wsparcia Zespołu Eksportowego Google AdWords
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• 79% firm prowadzących eksport korzysta z internetu

• 70% firm prowadzących eksport posiada stronę WWW 

• zaledwie 31% posiada witrynę w językach obcych

• z narzędzi najczęsciej wykorzystują email (93%) i przeszukują zagraniczny internet (42%)

• e-sklep w języku obcym posiada zaledwie 6% firm

• 55% firm nie korzysta z internetowych tłumaczy, mimo, że słyszało o nich aż 85% firm eskportujących
   …i nie wykorzystują internetu do promocji za granicą

• zaledwie 13% reklamuje się w językach innych niż polski, a 10% planuje takie działania 

93% e-mail

42% poszukiwanie informacji na zagr. stronach

23% używanie integrujących systemów IT

31% strona www w języku obcym

6% e-sklep w języku obcym

Sposób wykorzystania internetu w działalności eksportowej

Źródło: Badanie “Internetowa Rewolucja, Millward Brown SMG/KRC, 2012
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związane z umowami, problemy celne

nie mamy kontaktów za granicą

mamy zbyt mało zasobów, 
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za granicą jest zbyt duża konkurencja

nie mam jak komunikować się  
z odbiorcami z zagranicy

nasze usługi/produkty mają charakter lokalny  
– nikt nie kupiłby ich za granicą
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Jakie problemy dostrzegają eksporterzy?

Źródło: Badanie “Internetowa Rewolucja, Millward Brown SMG/KRC, 2012

Mimo, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej deklarują używanie 
internetu, w działalności eksportowej wykorzystują go jedynie w 
podstawowym zakresie.
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Tymczasem wykorzystanie dostępnych narzędzi internetowych może 
pomóc przezwyciężyć większość trudności, jakie napotykają eksporterzy.3



eSKY.pl – sukces internetowego serwisu 
turystycznego

eSKY – stworzony przez Polaków serwis turystyczny 
systematycznie rozwija się nie tylko w Europie, ale 
również w Ameryce Południowej. Obecnie oferuje 
swoje usługi w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, a od 2011 r. 
także w Brazylii. Serwis  brazylijski choć najmłodszy, 
rozwija się najbardziej dynamicznie. Obecnie 25 proc. 
przychodów eSKY.pl pochodzi z zagranicy.

Firma eSKY powstała w 2003, a już w czerwcu 2004 r. 
firma uruchomiła stronę internetową: www.esky.pl i 
jeszcze w tym samym roku sprzedała pierwszy bilet 
lotniczy.

Obecnie eSKY.pl oferuje kompleksowe usługi tury-
styczne, w jego portfolio znajdują się wszystkie pro-
dukty potrzebne do organizacji wyjazdu: od biletów 
lotniczych (linii regularnych, tanich i czarterowych), 
przez hotele, aż po ubezpieczenia podróżne. Za po-
średnictwem serwisu można również wykupić wczasy 
organizowane przez biura podróży oraz zarezerwo-
wać bilet na podróż koleją Rail Europe.

Na każdym z rynków, na którym działa spółka, ocze-
kiwania klientów są odmienne. Chęć sprostania im 
wzbogaca grupę eSKY o nowe doświadczenia, a to 
sprawia, że jej serwisy szybko zyskują przewagę nad 
konkurencją. Chcąc zachować stałą dynamikę rozwo-
ju, firma już myśli o podboju kolejnych krajów. Obec-
nie aż 25% jej przychodów pochodzi z zagranicy.

Na wszystkich rynkach eSKY.pl  pozyskuje klientów 
korzystając z narzędzi online, m.in. z Google AdWords, 
czyli reklamy w wyszukiwarce. 

Średniowiecze i internet 
- od pasji do biznesowego sukcesu

Sklep internetowy stworzony przez i dla fascynatów 
średniowiecza, z sukcesem zdobywa rynki na całym 
świecie. W chwili obecnej repliki średniowiecznych 
przedmiotów oferowane przez Spes-Medieval Market 
w 70% trafiają do klientów spoza terytorium Polski, 
w tym zarówno do klientów z Europy jak i Australii, 
Nowej Zelandii, RPA, Singapuru oraz wielu innych 
krajów.

Sklep internetowy www.medieval-market.com po-
wstał w 2007 r. Firma za cel postawiła sobie tworzenie 
wiernych replik przedmiotów historycznych, które 
zadowolą najbardziej wymagających klientów. Wśród 
nabywców w Spes-Medieval Market, poza rekonstruk-
torami z całego świata realizującymi swoje hobby, są 
też muzea i gminy dokonujące inscenizacji średnio-
wiecznych. 

Od samego początku działalności kluczową rolę w 
sukcesie firmy odgrywa internet. Strona internetowa 
powstała jeszcze przed rozpoczęciem działalności i 
była jednym z podstawowych założeń określających 
sensowność prowadzenia firmy.

Spes-Medieval Market korzysta z wielu form promocji 
zarówno w internecie jak i poza nim. Firmie szybko 
udało się zaistnieć wśród klientów zagranicznych 
głównie dzięki obecności w sieci. Reklama w wyszuki-
warce pozwoliła na zaistnienie wśród klientów zagra-
nicznych bez konieczności wydawania pieniędzy na 
kosztowne wyjazdy. Szybsze i tańsze jest wykupienie 
reklamy w AdWords niż wyjazd na targi - mówią wła-
ściciele sklepu.

Malina Opatowiecka i Andrzej Zmuda Trzebiatowski, współzałożyciele Spes-Medieval Market 

Piotr Stępniewski i Łukasz Habaj, założyciele eSKY.pl 

Polskie firmy, które korzystają z AdWords 
i już działają globalnie
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Skorzystaj ze wsparcia Zespołu Eksportowego 
Google AdWords i zacznij prowadzić kampanie 
eksportowe dla swoich klientów.

Jeżeli Twoja agencja chce pozyskać nowych klientów i prowadzić dla nich kampanie na rynkach zagranicznych, sko-
rzystaj ze wsparcia dedykowanego Zespołu Eksportowego Google AdWords. Pomógł on już kilkudziesięciu firmom 
rozpocząć działania reklamowe za granicą, teraz może pomóc również Tobie w przygotowaniu kampanii dla Twoich 
klientów. 

Nasi specjaliści:

• udzielą Ci wsparcia w sprzedaży kampanii zagranicznych,

• zbudują kampanie w językach obcych,

• pomogą optymalizować kampanie przez okres do 13 tygodni.

Skontaktuj się z nami
i pomóż swoim klientom podbijać nowe rynki

Zadzwoń

800 007 205

* Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 9 -17. Połączenia z numerami 800 są bezpłatne z linii stacjonarnych.  
Opłaty mogą być naliczane, gdy korzystasz z usług alternatywnego operatora albo dzwonisz z telefonu komórkowego lub z zagranicy.


