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E-zakupy 2016
Zakupy w sieci powszednieją, a Polacy stali się świadomymi, pewnymi siebie e-konsumentami. To główny wniosek, jaki można wysnuć z 
analizy wyników badań, jakie od trzech lat cyklicznie realizuje serwis zakupowy Ceneo.pl we współpracy z agencją badawczą TNS Polska.  
Przedstawiamy wyniki  najświeższego, październikowego sondażu, które  - jak co roku – towarzyszą rankingowi Zaufanych Opinii Ceneo.
pl najlepszych sklepów, dostawców i produktów 2016 roku.

 Od 7 lat zbieramy opinie o sklepach i produktach, od niemal dwóch również o dostawcach – zauważyliśmy bowiem jak bardzo 
ich usługa wpływa na końcową satysfakcję klientów. Po zapoznaniu się z wynikami naszego corocznego rankingu klienci będą mogli 
dokonać najlepszych wyborów – dowiedzą się co i gdzie kupić, oraz kto najszybciej i najbezpieczniej dostarczy im do domu zamówione 
produkty. A to cenna wiedza przed gorącym świątecznym sezonem zakupowym

– mówi Marcin Łachajczyk, Dyrektor Zarządzający Ceneo.pl
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KUPUJEMY CORAZ WIĘCEJ I CZĘŚCIEJ
Czy można w Polsce znaleźć internautę, który jeszcze nigdy nie zrobił zakupów w sieci? To prawdziwe wyzwanie, które pewnie 
skończyłoby się fiaskiem. Polacy z dostępem do internetu korzystają z wszystkich jego możliwości, również tych transakcyjnych. Co 
więcej – kupują coraz więcej i coraz częściej. Trzy lata temu zakupy w sieci kilka razy w miesiącu robił co trzeci e-klient, obecnie już 
co drugi! Przynajmniej raz w tygodniu na wirtualne zakupy wybiera się co dziesiąty z nas. Odsetek ten niemal dwukrotnie wzrasta (do 
18%) w przypadku mieszkańców średnich i większych miast.

Jak często robisz zakupy przez internet

* Badanie TNS Polska na reprezentatywnej próbce 1000 osób, IX 2015
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E-ZAKUPY UZNAJEMY ZA BEZPIECZNE
A jak wygląda nasze poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do tej formy zakupów? Również od lat systematycznie rośnie! W październiku 
2016 już 64% internetowych klientów było zdania, że są one tak samo bezpieczne lub bezpieczniejsze od tradycyjnych zakupów. 
Przed dwoma laty odsetek ten był niższy aż o 10 punktów procentowych.

Zaskoczeniem może być fakt, że wśród nastolatków (15 - 19 lat) odsetek uznających e-zakupy za mniej bezpieczne od tradycyjnych 
jest nieco wyższy niż w starszych pokoleniach (45% wobec 31% wśród ogółu). Dla najmłodszego pokolenia świat online to 
świat znany od urodzenia –  nie pamiętają czasów, kiedy zakupów w sieci po prostu nie było. Ich zwiększona nieufność wynika 
zapewne z większej świadomości możliwych zagrożeń związanych z przekazywaniem danych osobowych i przepływem informacji 
wrażliwych w sieci. Nie oznacza to, że negują tę formę zakupów – podchodzą do niej z głową, w sposób świadomy i wymagający,  
i w ten sposób, nawet pośrednio, edukują otoczenie i wpływają na budowanie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Czy według Ciebie zakupy przez 
Internet są bezpieczne?

2014 2015 2016
Tak samo bezpieczne lub bezpieczniejsze

57

2

52

41

54

56

35

57

31

bardziej bezpieczne ni
tradycyjne

tak samo bezpieczne jak
tradycyjne

mniej bezpieczne ni
tradycyjne

trudno powiedzie

63%60%54%

201620152014



RAPORT eZAKUPY 2016  strona 5

E-ZAKUPY: JAK, GDZIE I KIEDY? 
Choć Internet towarzyszy nam niemal na każdym kroku, to miejscem, 
w którym najczęściej robimy zakupy, jest nasz własny dom. Tak 
przyznaje 94% internautów. Zarówno praca (4%), domy bliskich i 
przyjaciół (2%), a także miejsca publiczne (0%) są w tym zestawieniu 
absolutnie zdeklasowane. 

Najwięcej internetowych transakcji zawieranych jest w poniedziałek, 
najmniej w piątek i sobotę. Niedziela (o której tak ostatnio głośno 
w kontekście zakupowym) to piąty pod względem popularności 
zakupowy dzień w sieci. 

Nie oznacza to jednak, że przebywając w domowym zaciszu 
korzystamy podczas zakupów tylko z komputerów i laptopów. Są 
oczywiście nadal popularne (laptopów w tym celu używa niemal 
75% internautów, komputerów stacjonarnych – 45%, o 1/5 mniej niż 
dwa lata temu) - jednak z roku na rok ich udział maleje, zastępowany 
przez dynamicznie rosnący odsetek urządzeń mobilnych: smartfonów 
i tabletów. Tylko w przypadku smartfonów ich udział urósł w ciągu 
ostatniego roku  aż dwukrotnie – z 21 do 42%, i niemal zrównał 
się z popularnością komputerów stacjonarnych. Podobnie jest z 
tabletami: w 2016 roku korzystało z nich podczas zakupów prawie 
20% internautów, podczas gdy w roku 2014  - zaledwie 8%.

Z urządzeń mobilnych w szczególności korzystają osoby młodsze – 
61% nastolatków oraz 54% dwudziestolatków.

Gdzie jesteś, gdy robisz zakupy w sieci?

Z jakich urządzeń korzystasz kupując w sieci?
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PRZYSZŁOŚĆ E-COMMERCE? M-COMMERCE!
Tak dynamicznie rosnąca popularność smartfonów i tabletów jest na pewno wynikiem wysiłków i inwestycji po stronie sklepów i serwisów 
zakupowych, które zdają sobie sprawę, jak ważna w ich biznesie jest mobilność. To najszybciej rozwijający się obszar w e-commerce – 
z mobilnych wersji Ceneo.pl korzysta już ponad 35% użytkowników (w połowie 2015 roku wynosił 14%). Aplikacje mobilne Ceneo.pl 
zostały pobrane już 2 mln razy.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest także mobilne „Kup na Ceneo”. To funkcjonalność 
umożliwiająca złożenie zamówienia jednym kliknięciem na platformach 
mobilnych. Oprócz wygody, intuicyjności, dostępności, oszczędności czasu oraz 
archiwizowania danych z dotychczasowych zakupów, każda transakcja w „Kup na 
Ceneo” jest premiowana punktami lojalnościowymi, które można wymieniać na 
zniżki na kolejne zakupy lub nagrody rzeczowe. „Kup na Ceneo” jest tym samym 
najprostszą formą realizacji zakupów w Internecie

 W tym roku uspójniliśmy poszczególne odsłony aplikacji mobilnych 
oraz lekkiej wersji platformy Ceneo.pl – dzięki temu nasz użytkownik zawsze, 
niezależnie od tego z jakiego urządzenia korzysta, odnajduje się bez problemu 
w serwisie, nie musząc uczyć się na nowo jego poszczególnych funkcjonalności 
– podkreśla Dariusz Grabowski, kierownik Działu Rozwoju Produktu. -  Każda 
z aplikacji mobilnych została zaprojektowana z jednej strony zgodnie z UI 
(User Interface) danej platformy (Android, iOS, WP), z drugiej - z zachowaniem 
jednolitego stylu i intuicyjności kojarzonych z serwisem Ceneo.pl.

Aplikacje 
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pobrano już 
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razy



RAPORT eZAKUPY 2016  strona 7

CENA I OPINIE
Główne kryteria, którymi kierujemy się podczas zakupowych decyzji, od lat pozostają podobne – to koszty (obejmujące zarówno cenę 
produktu – 85%, jak i dostawy – 71%) oraz wiarygodność sklepu – 67%. Nieco mniejsze znaczenie mają czas dostawy (48%), warunki 
zwrotu towaru i reklamacji (39%) i sposób płatności (38%).

Na co zwracasz uwagę podczas zakupów w sieci?
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CENA I OPINIE

Z własnych badań serwisu Ceneo.pl (wrzesień 2016) wynika, że aż 81% klientów przed zakupem szuka opinii, rekomendacji i referencji 
na temat wybranych przez siebie produktów; w ten sam sposób weryfikują, czy dany e-sklep jest rzetelny, a zakupy w nim będą szybkie i 
bezpieczne. 

Inne sposoby weryfikacji e-sklepu przed zakupem to sprawdzenie, czy posiada on certyfikat lub bierze udział w programie potwierdzającym 
jego rzetelność – robi tak niemal 30% klientów. Co trzeci kupujący obiera dodatkowo bardziej formalną ścieżkę – czyta regulamin, 
potwierdza dane rejestrowe. W ogóle nie sprawdza e-sklepów tylko co dziesiąty klient. 

35% e-klientów czyta opinie przed każdym zakupem, 40% - tylko przy pierwszym kontakcie z danym sklepem, zaś co dziesiąty – tylko 
gdy zakupy mają duża wartość. 

Niemal 90% klientów zawsze wybiera droższą ofertę, ale pochodzącą ze sklepu, który ma dobre opinie, niż tańszą, ale ze sklepu, który w 
sieci jest „no name”. 

Klienci coraz chętniej też dzielą się swoimi opiniami – zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób mogą pomóc innym osobom 
zainteresowanym zakupem. 66% robi to regularnie, 18% - sporadycznie, zaś 7% - tylko, gdy transakcja była nieudana. 

 Internetowe opinie są wciąż najbardziej wiarygodną rekomendacją sklepu – całkowicie ufa im 7% klientów, kolejne 20% tylko 
tym, które znajdują się w niezależnych serwisach zakupowych, a nie na przypadkowych forach dyskusyjnych czy na stronach własnych 
sklepów. 70% klientów wierzy opiniom, choć podchodzi do nich z pewną dozą nieufności, zdając sobie sprawę z możliwych nadużyć – 
podsumowuje wyniki badania Anna Woźniak kierująca Działem Bezpieczeństwa i Jakości w serwisie Ceneo.pl. – Tak duży odsetek osób, 
które wierzą w znalezione na naszym serwisie opinie stanowi dla nas ogromne wyzwanie i ogromną odpowiedzialność: robimy wszystko, 
by naszą bazę opinii wyczyścić z wszelkich podejrzanych wpisów.
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CO OPŁACA SIĘ KUPOWAĆ W SIECI?

Zdaniem większości internautów  - sprzęt elektroniczny (60%), a także książki, filmy, płyty i gry (53%) oraz sprzęt AGD (46%). Opinie 
na ten temat zależą jednak mocno od indywidualnych potrzeb, doświadczeń czy etapu życia. Widać zatem, że mężczyźni częściej od 
kobiet wspominają o sprzęcie elektronicznym, AGD, czy o artykułach motoryzacyjnych, rzadziej natomiast o ubraniach, butach, biżuterii 
i perfumach. Dla nastolatków z kolei  najbardziej opłacalny jest zakup książek, filmów, płyt i gier, częściej też ubrań butów i biżuterii. 
Trzydziestolatkowie z kolei zwracają uwagę na zabawki i artykuły dla dzieci, a najstarsi (tj. osoby w wieku 60 i więcej lat) na sprzęt AGD. 

 Okazje w Internecie znaleźć można w każdym obszarze, a to, co postrzegamy za najbardziej opłacalne, związane jest z tym, co 
sami zwykliśmy kupować – podsumowuje Grzegorz Górkowy, Kierownik Działu Treści w Ceneo.pl

Jakie produkty najbardziej opłaca się kupować w sieci?

41%53%

36%
perfumy i kosmetyki

37%

60% 41%46%

35% 16% 6% 2%?
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PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ, DOPIERO – ZAKUPY!

Po raz pierwszy w naszym badaniu zapytaliśmy o towarzyszące zakupom emocje. Okazuje się, że są przede wszystkim pozytywne, a tych 
negatywnych doświadcza zdecydowana mniejszość. Zakupy w Internecie to  doświadczenie przyjemne, co więcej – dostarcza  korzyści 
nieosiągalnych w tradycyjnych sklepach.

Cieszy nas przede wszystkim możliwości szerokiego wyboru (90%). Zdecydowana większość (niemal 80%) docenia możliwość zapoznania 
się z opiniami innych internautów. Sieć daje też poczucie pewności, że znajdzie się najlepszą ofertę (70%), budzi nas w też łowcę 
wyjątkowych okazji (64%). Ten ostatni aspekt w szczególnością doceniają osoby młodsze tj. przed 40-tką.
Dla większości powodem do radości (rozumianym jako komfort i wygoda) jest też brak konieczności pójścia do zwykłego sklepu (61%). 
Ponad połowa (53%) internautów jest otwarta na to, by dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi konsumentami.

Negatywne emocje są zdecydowanie rzadsze. Mniej więcej co czwarty internauta narzeka na konieczność „przeklikiwania się” przez 
wiele stron (27%), a także czuje się przytłoczony ilością informacji (26%). Co piaty e-konsument jest sfrustrowany  trudnościami w 
znalezieniu najważniejszych informacji (22%) oraz czuje się zagubiony wśród mnogości danych.

Co czujesz robiąc zakupy w sieci?
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PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ, DOPIERO – ZAKUPY!

Co najbardziej cenimy w zakupach przez Internet? Podsumowanie 
indywidualnych wypowiedzi wskazuje trzy najczęściej doceniane 
walory: duży wybór produktów, marek i sklepów (36%), ceny niższe niż w 
sklepach tradycyjnych (32%) oraz możliwość zakupów bez wychodzenia 
z domu (29%). Ważne są także możliwość porównania cen i ofert (18%) 
oraz oszczędność czasu (17%). 

Reasumując – zakupy w sieci to dostęp do produktów z całego świata o 
każdej porze dnia i nocy o asortymencie nieosiągalnym w najświetniejszej 
galerii handlowej. Nawet mieszkając w małej miejscowości, bez 
wyprawiania się w długą i kosztowną wycieczkę, z poziomu własnego 
fotela i z kubkiem ciepłej herbaty w ręku, można kupować w dobrej 
cenie praktycznie wszystko, o czym się zamarzy. W sieci omija nas to 
wszystko, co w tradycyjnych zakupach najbardziej doskwiera – tłumy, 
kolejki, nagabujący sprzedawcy, czy też bezskuteczne poszukiwania od 
sklepu do sklepu. Wydaje się zatem, że zakupy w Internecie w mniejszym 
stopniu rządzą się emocjonalnym impulsem, a w większym rozumową 
kalkulacją. Nie są jednak pozbawione przyjemności – satysfakcję 
przynosi zarówno znalezienie optymalnej oferty, jak i moment 
dostarczenia przesyłki. Jak pisze jedna z internautek: „Uwielbiam 
otrzymywać oraz otwierać paczki, czuję się podekscytowana, gdy 
przychodzą.” Dreszczyk zakupowych emocji pozostaje.

Co najbardziej cenisz w zakupach przez internet 
– podsumowanie odpowiedzi.
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BEZPIECZEŃSTWO – RÓWNIEŻ DANYCH

W tegorocznym badaniu zadaliśmy sobie także pytanie, czy internetowi klienci są spokojni o 
swoje dane, które udostępniają sklepom i serwisom podczas składania zamówień. Zdania są 
podzielone - choć przeważają te świadczące o zaufaniu. 60% e-klientów jest zdania, że dane 
przekazane sklepowi są bezpieczne. Przeciwników takiej opinii jest dwukrotnie mniej (31%).  
Ponad połowie (53%) nie przeszkadza to, że na bazie ich danych sklepy i serwisy przygotowują 
spersonalizowane oferty. Większość (52%) zawsze zakłada konto w sklepie, sądząc, że to 
bezpieczniejsza opcja przekazania danych. 

60% e-klientów 
jest zdania, że 
dane przekazane 
sklepowi są 
bezpieczne

Czy Twoje dane są bezpieczne podczas e-zakupów?
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DOSTAWA – KROPKA NAD i

Od 2015 roku w ramach Programu Zaufane Opinie serwis Ceneo.pl zbiera od klientów opinie na temat usług firm kurierskich i dostawczych 
– widać bowiem, jak bardzo ich usługa wpływa na końcową satysfakcję klientów. Co prawda Polacy nie zwracają wciąż uwagi na nazwę 
dostawcy, ale już wszystkie składowe szybkiej, taniej i wygodnej dostawy są dla nich niezwykle istotne. Powiązanie jakości usług 
dostawczych z konkretną marką przyjdzie już całkiem niedługo.

Rynek usług w tym obszarze zmienia się na lepsze, a dostawcy starają się wyjść na przeciw oczekiwaniom e-klientów. W ciągu ostatnich 
dwóch lat spadł odsetek osób, które uważają, że koszty dostawy są zbyt wysokie (z 65% do 52%). Pomimo tego, że godziny pracy firm 
kurierskich są dla wielu problematyczne, to w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – dwóch na trzech internautów (67%) jest zdania, 
że kurierzy są elastyczni tj. z przesyłką przyjeżdżają w miejsce i w czasie, który się im wskaże. Już ponad 80% (wzrost o 5 punktów 
procentowych) klientów nie przeszkadza fakt, że robiąc zakupy przez Internet muszą czekać na dostawę. Z pewnością takie oczekiwanie 
łatwiej zaakceptować, gdy przesyłka oraz cała transakcja jest tańsza. Jednocześnie niemal 90% przyznaje (a prawie połowa jest w swej 
opinii zdecydowana), że jest w stanie poczekać dłużej na dostawę, jeśli jest darmowa. Okazuje się, że, mając do wyboru: szybką dostawę, 
ale łączącą się z kosztem lub darmową dostawę, ale dłuższy czas oczekiwania na dostarczenie, polscy internauci wybierają rozwiązanie 
bezkosztowe. Jest to więc kolejne świadectwo tego, że podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie produktu jest cena.
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ZAUFANE OPINIE 2016

Program „Zaufane Opinie Ceneo.pl” jest największym (niemal 7 mln opinii) i najstarszym (od 2009 
roku) programem badającym wiarygodność e-sklepów w Polsce. 

Zaufane Opinie są oznaczone w serwisie charakterystyczną zieloną tarczą. Pochodzą wyłącznie od 
faktycznych klientów, którzy dokonali rzeczywistych zakupów. Sklep po zakończonej transakcji wysyła 
do Ceneo.pl informację na ten temat, zaś serwis kieruje do klienta za pomocą dedykowanego skryptu 
prośbę o wypełnienie krótkiego formularza i wystawienie z opinii. Każda taka opinia po przejściu 
weryfikacji Działu Bezpieczeństwa ukazuje się w serwisie, zaś na ich podstawie przyznawane są 
sklepom gwiazdki z rekomendacjami.

Każdego dnia użytkownicy Ceneo.pl wystawiają ok. 4,8 tys. Zaufanych Opinii. Każda z nich przed 
pojawieniem się w serwisie jest szczegółowo weryfikowana pod kątem jej rzetelności i uczciwości. 
Skrypt Zaufanych Opinii jest mocno zabezpieczoną platformą, trudno przez niego dodać fałszywą 
opinię. 

W programie „Zaufane Opinie Ceneo.pl” bierze udział ok 3800 sklepów – 75% z nich od ponad 5 lat. 
Okazuje się, że już sam fakt uczestnictwa w nim stanowi dla klientów wiarygodny dowód zaufania 
i rzetelności: oferty sklepów nagradzanych w programie są odwiedzane nawet 23% częściej niż 
pozostałe, a uzyskana odznaka „Zaufanych Opinii Ceneo.pl” zwiększa liczbę zamówień nawet o 40%.

 Potwierdzają to wyniki sondażu Ceneo.pl - niemal 90% klientów potwierdziło, że zawsze wybiera droższą ofertę, ale pochodzącą 
ze sklepu, który ma dobre opinie, niż tańszą, ale ze sklepu, który w sieci jest „no name” –podkreśla Karolina Kowal, menadżer Programu 
Zaufanych Opinii.

Ranking
Najlepszych Dostawców

Ranking
Najlepszych Produktów

Ranking
Zaufanych Opinii
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RANKING SKLEPÓW ZAUFANE OPINIE CENEO.PL 2016

Siódme już z kolei zestawienie najlepiej ocenianych przez klientów sklepów internetowych powstało na podstawie niemal 1,4 mln ankiet 
wypełnionych przez użytkowników serwisu w okresie od września 2015 roku do września 2016 roku. W tegorocznej edycji ranking zyskał 
odświeżoną formułę i nowy, rozbudowany układ kategorii. Nagrodzono ponad 40 sklepów w 14 kategoriach. 

W tegorocznej edycji ocenie podlegało 3800 sklepów. Sklepy zostały podzielone na 11 kategorii branżowych, kategorię powiązaną z 
bezpośrednią sprzedażą w serwisie w opcji „Kup na Ceneo”, kategorię debiutów oraz Wybór Użytkowników oparty o głosowanie 
internautów.

W ocenie brano pod uwagę średnią liczbę opinii, średnią ocen uzyskanych w opiniach (min. 4,5 gwiazdki), udział opinii pozytywnych 
(min. 90%), udział opinii zablokowanych za nadużycia (nie więcej niż 10%) oraz pozytywną weryfikację w testach poprawności instalacji 
skryptów. Do finału zakwalifikowano wyłącznie sklepy, które miały zachowaną ciągłość ocen.

 W naszym rankingu pokazujemy klientom najbardziej zaufane, rzetelne i wiarygodne sklepy tuż przed okresem największego 
przedświątecznego boomu w e-handlu – mówi Marcin Łachajczyk, dyrektor zarządzający Ceneo.pl. – Zestawienie opieramy na danych 
z ostatnich 12 miesięcy  pokazujemy więc, jak sklepy poradziły sobie ze znacznie zwiększonym ruchem IV kwartału w ubiegłym roku – 
dodaje.

 �Dom i wnętrze

 �Dla dziecka

 �Budowa i ogród

 �Moda i dodatki  

 �Multimedia

 �Uroda i zdrowie

 �Motoryzacja 

 �Styl życia

 �Technologia

 �Sprzęt RTV i AGD

 �Hobby i zwierzęta

 �Najlepszy sprzedawca  
w „Kup na Ceneo”

 �Debiuty na Ceneo.pl 

 �Wybór Użytkownika
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DOM I WNĘTRZE

Dotychczasowa kategoria Dom i Wnętrze obejmowała sklepy 
z artykułami budowlanymi, ogrodniczymi i wnętrzarskimi. 
Ponieważ jednak to jeden z najdynamiczniej rosnących obszarów 
w e-commerce, w edycji 2016 wydzielono dwie osobne kategorie: 
Budowa i Ogród oraz Dom i Wnętrze. W nowej wersji kategorii 
Dom i Wnętrze ocenialiśmy wyłącznie sklepy z akcesoriami 
wnętrzarskimi i artykułami codziennego użytku, niezbędnymi w 
każdym domu. Na podium trafiły popularne sklepy, lubiane przez 
klientów nie tylko za wyjątkową obsługę, ale także za szeroki, 
zgodny z najnowszymi wnętrzarskimi trendami asortyment. 
Pierwsze miejsce zajął sklep Garneczki.pl z akcesoriami 
kuchennymi, drugie – Nakrywamy.pl, również o podobnej 
ofercie do kuchni i aranżacji stołu. Trzecim najlepszym sklepem 
internetowym okazał się 4home.pl z szerokim asortymentem do 
urządzania całego domu.

To nowa kategoria rankingowa – doceniamy w ten sposób 
rozwój branży zabawkarskiej i akcesoriów dziecięcych na 
polskim rynku e-commerce. Pierwsze miejsce zajął sklep 
Krainazabawy.pl, gdzie można znaleźć zabawki dla każdego 
dziecka – nawet tego najbardziej wymagającego. Drugie miejsce 
zajął sklep Satysfakcja.pl, który co prawda ma o wiele szerszy 
asortyment, ale oferta zabawek jest tam naprawdę imponująca! 
Trzecim najlepszym sklepem internetowym został Tosia-sklep.
pl, oferujący wózki, foteliki i dziecięce gadżety ułatwiające 
codzienność wszystkim rodzicom.

Garneczki.pl

Nakrywamy.pl

4home.pl

DLA DZIECKA

Krainazabawy.pl

Satysfakcja.pl

Tosia-sklep.pl
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BUDOWA I OGRÓD MODA I DODATKI

W kategorii Budowa i Ogród w pierwszej trójce znalazły 

się sklepy doskonale znane z poprzednich edycji rankingu. 

Zwyciężył sklep Nexterio.pl (złoty laureat również w latach 

2014 i 2015), oferujący szeroki wachlarz produktów do remontu, 

urządzania ogrodu i wyposażenia wnętrz. Drugie miejsce 

zajął sklep Lazienkaplus.pl, specjalizujący się w sprzedaży 

produktów do aranżacji łazienki i kuchni, mający również w 

asortymencie bogatą ofertę płytek ceramicznych i urządzeń do 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Brązowy Laur wędruje 

do sklepu Przydomu.pl, specjalizującego się przede wszystkim 

w sprzęcie i umeblowaniu ogrodowym, a także wyposażeniu 

przydomowych warsztatów.

To nowa kategoria w rankingu Zaufanych Opinie (dotychczas 

modowe sklepy obejmowała kategoria Styl Życia). Ze względu 

jednak na rosnący udział ubrań, butów, biżuterii i akcesoriów w 

koszykach e-klientów (przyznajmy szczerze – przede wszystkim 

kobiet), zdecydowaliśmy się wydzielić osobną kategorię, które 

pokaże i doceni najlepsze sklepy w tej branży. W zestawieniu 

znalazły się dwa multibrandowe sklepy obuwnicze i jeden z 

szerokim modowym asortymentem.

Denley.pl

Hitobuwie.pl

Butsklep.pl

Nexterio.pl

Lazienkaplus.pl

Przydomu.pl
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MULTIMEDIA URODA I ZDROWIE

W multimedialnej kategorii od lat ścisła czołówka jest 

okupowana przez e-księgarnie. Ich liczba w sieci rośnie z roku 

na rok (w latach 2011-2016 aż o 93%), a wyniki sprzedażowe 

pokazują, że sieciowe zakupy książek mają wciąż ogromny 

potencjał - polscy czytelnicy docenili ogromny wybór ofert i 

znacząco niższe, nawet o kilkadziesiąt procent, ceny. W tym 

roku klienci najlepiej ocenili dobrze znane i popularne sklepy:

W poprzednich edycjach tę kategorię dominowały zazwyczaj 

perfumerie. Tym razem w pierwszej trójce utrzymała się 

drogeria perfumesco.pl, zaś  dwa pierwsze laury – złoty i 

srebrny – wędrują do internetowych aptek.

Apteka-Melissa.pl

Wapteka.pl

Perfumesco.pl

Swiatksiazki.pl

Dobre-ksiazki.com.pl

Legolas.pl
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MOTORYZACJA STYL ŻYCIA

Walka o podium w kategorii motoryzacyjnej rozegrała się 

między  dobrze znanymi sklepami, które od lat plasują się w 

czołówce rankingów Zaufanych Opinii. Pierwsze dwa miejsca 

na podium zostały utrzymane przez ubiegłorocznych laureatów 

w kategorii motoryzacyjnej – Złoty Laur wędruje do sklepu 

Strefakierowcy.pl, zaś srebro -  do Opomarket.pl. Trzecie 

miejsce zajął w tym roku sklep Oponylux.pl.

Ta kategoria zdominowana została przez sklepy sportowe – wszak 

ruch i aktywne spędzanie czasu to dziś dla wielu kwintesencja 

„lifestyle’u”. Zwyciężył sklep R-gol.pl dedykowany fanom piłki 

nożnej – i tym biegającym za piłką po boisku, i tym kibicującym 

ze stadionowych trybun. Drugie miejsce wśród najlepszych 

sklepów internetowych w tej kategorii zajął Sport-shop.pl, 

oferujący sportową odzież i sprzęt najlepszych światowych 

marek. Najlepszą trójkę zamyka sklep Rowerzysta.pl. z ofertą 

zdolną zaspokoić wymagania każdego miłośnika dwóch kółek.

R-gol.pl

Sport-shop.pl

Rowerzysta.pl

Strefakierowcy.pl

Opomarket.pl

Oponylux.pl
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TECHNOLOGIA SPRZĘT RTV I AGD

Ta kategoria to rozszerzona wersja dotychczasowego „Świata 

Komputerów”, obejmująca obok sprzętu IT również telefony i 

akcesoria telefoniczne. W pierwszej trójce najlepszych sklepów 

znalazły się znane i wielokrotnie już wyróżniane sklepy, 

w tym dwa z szeroką ofertą elektroniki użytkowej, i jeden  

(X-kom.pl) specjalizujący się w sprzęcie komputerowym i 

biurowych urządzeniach peryferyjnych.

W kategorii RTV i AGD w tym roku triumfują sklepy, które od 

wielu lat zajmowały czołowe miejsca w rankingu Zaufanych 

Opinii (dotychczas w kategorii Elektronika Użytkowa). Całe 

podium zajęły duże sklepy o szerokim asortymencie produktów.  

Laur zwycięzcy trafił do Electro.pl, specjalizującego się w 

sprzedaży sprzętu elektronicznego, RTV i AGD.  Drugie miejsce 

zajął Neo24.pl, trzecie  - przypadło Mall.pl.

Electro.pl

Neo24.pl

Mall.pl

Eukasa.pl

Zadowolenie.pl

X-kom.pl
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HOBBY I ZWIERZĘTA

Choć hobby to szerokie pojęcie, kategoria została zdominowana 

przez sklepy oferujące produkty dla domowych pupili. W najlepszej 

trójce znalazł się weteran rankingów – Zoozone.pl (w tym roku na 

2. miejscu) oraz dwóch debiutantów:  zdobywca Złotego Laura - 

hurtownia weterynaryjna Tofivet.pl oraz na trzecim miejscu sklep 

z profesjonalną karmą dla psów i kotów Sznupa.pl.

Tofivet.pl

Zoozone.pl

Sznupa.pl
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NAJLEPSZY SPRZEDAWCA W „KUP NA CENEO”

Najlepszego Sprzedawcę na Ceneo.pl nagradzamy w rankingu już po raz drugi. Kategorię stworzono w 2015 roku w odpowiedzi na 

dynamicznie rosnącą sprzedaż bezpośrednio w serwisie, w ramach opcji „Kup na Ceneo”, dzięki której użytkownicy mogą dokonywać 

zakupów bezpośrednio na stronie serwisu, łącząc zakupy z różnych sklepów w jednej transakcji. Cały proces zakupowy - od wyszukania 

produktów w najlepszej cenie, poprzez sprawdzenie informacji na ich temat, zapoznanie się z opiniami o sklepach aż po wybór towarów, 

zamówienie i dokonanie płatności - mieści się zaledwie na jednej stronie. Do bezpośredniej „koszykowej” sprzedaży w serwisie zapraszane 

są sklepy, które mają bardzo dobre oceny od kupujących w ramach programu  „Zaufane Opinie Ceneo”. 

W tej kategorii w rankingu zatriumfowały, potwierdzając swoją mocną pozycję, sklepy, które również w swoich kategoriach branżowych 

stanęły w tym roku na podium.

 

Najlepszym zaufanym sklepem w Koszyku Ceneo.pl okazał się Electro.pl, zwycięzca w kategorii RTV/AGD. Drugie miejsce przypadło 

sklepowi Neo24.pl (2. miejsce w kategorii RTV/AGD). Zwycięską trójkę zamyka księgarnia Dobre-ksiazki.com.pl, laureat srebrnego lauru 

w kategorii Multimedia.

Electro.pl

Neo24.pl

Dobre-ksiazki.com.pl
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DEBIUTY NA CENEO.PL WYBÓR UŻYTKOWNIKA

To (nomen omen!) debiutująca kategoria w rankingu – 

stworzona, by dać szansę mniejszym sklepom, które od 

niedawna współpracują z serwisem i programem Zaufanych 

Opinii, ale już teraz widać, że  prężnie i z sukcesem budują swoją 

markę wśród klientów. Do najlepszej debiutującej w Zaufanych 

Opiniach trójki trafiły dwie apteki oraz sklep zoologiczny.

Ostatnia kategoria jest wyjątkowym, specjalnym dodatkiem 

do tegorocznego rankingu Zaufanych Opinii. Jej zwycięzcę 

wyłonili klienci w trwającym dwa tygodnie internetowym 

głosowaniu. Każdy klient mógł oddać jeden głos na swój 

sprawdzony, ulubiony sklep. Przez dwa tygodnie oddano w sumie 

kilkadziesiąt tysięcy głosów, a w zwycięskiej trójce znalazł się 

duży wieloasortymentowy sklep (Mall.pl - na 3. miejscu), tuż 

za znaną e-księgarnią Tania-ksiazka.pl (2. miejsce) i zwycięzcą 

głosowania – sklepem z ubraniami Goodlookin.pl

Goodlookin.pl

Tania-ksiazka.pl

Mall.pl

Aptekadarynatury.pl

Przyjaznadlaciebie.pl

Karmazdostawa.pl
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RANKING DOSTAWCÓW ZAUFANE OPINIE CENEO.pl

Już po raz drugi w ramach corocznego podsumowania Zaufanych Opinii serwis Ceneo.pl 

publikuje także ranking Najlepszych Dostawców działających na polskim rynku. Od 2015 roku 

w ramach formularza Zaufanych Opinii, klienci oceniają każdy aspekt dostarczenia przesyłki: 

szybkość dowozu, dobry stan paczki, elastyczne podejście kuriera do czasu i miejsca odbioru 

przesyłki, stały kontakt z firmą dostawczą i kurierem, opcję sprawdzenia statusu przesyłki 

oraz możliwość realizacji różnych form płatności w przypadku odbioru za pobraniem (karta 

płatnicza, gotówka). Najlepsi dostawcy wybierani są na podstawie liczby zebranych opinii, 

średniej ocen (min. 4,5 gwiazdki) oraz udział opinii pozytywnych (min. 90%)

W edycji 2016 najwięcej pozytywnych opinii zebrała firma DPD – jedna z największych firm 

kurierskich działających na polskim i europejskim rynku. Złoty Laur zdobyła już po raz drugi 

– również w ubiegłym roku stawała na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce zajął 

UPS, zaś trzecie – GLS. 

Na podium w tym roku stanęły zatem wyłącznie firmy kurierskie z ogromnym zapleczem 

i międzynarodowym doświadczeniem – pokazuje to jak ważny i istotny w biznesowych 

strategiach branży logistycznej staje się polski rynek, oraz – co również stanowi kluczowy 

czynnik - jak wymagający i świadomy jest polski klient.

DPD

UPS

GLS
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RANKING DOSTAWCÓW ZAUFANE OPINIE CENEO.pl

Zwycięzcy tegorocznego Rankingu Dostawców Zaufane Opinie Ceneo.pl to także najczęściej wybierani dostawcy przez same sklepy. 

Według sondażu przeprowadzonego we wrześniu br. przez Ceneo.pl, niemal 40% sklepów jako pierwszy wybór dostawcy wskazywało 

DPD, a kolejne 20% - UPS lub GLS.

Czym kierują się sklepy podpisując długoterminowe umowy na usługi logistyczne? Najważniejsza jest cena przesyłki – jako kluczowe 

kryterium wskazało ją niemal 80% sklepów. Tuż za nią  - z wynikiem 70%  - plasuje się terminowość realizacji zleceń. Istotne z punktu 

widzenia sklepu są także jakość obsługi klientów (50%) oraz bezpieczeństwo przesyłek (45%).

Zdecydowana większość sklepów dobrze ocenia swoich dostawców – 86% poleciłoby ich innym sklepom. To ważny sygnał, wskazujący 

na to, że polski rynek zmonopolizowało kilku globalnych dostawców, którzy jednak na szczęście stawiają na jakość obsługi zarówno 

biznesowych partnerów (sklepy), jak i końcowych klientów (kupujących).



ZAUFANE OPINIE 
CENEO.pl 2016

RANKING PRODUKTÓW
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RANKING PRODUKTÓW ZAUFANE OPINIE 2016 

W ramach Rankingu Zaufanych Opinii 2016 przedstawiamy także zestawienie najlepszych i najpopularniejszych produktów w 

poszczególnych 11 kategoriach branżowych.  Każdy z nich otrzymał tytuł PRODUKT ROKU w swojej kategorii. Kryteria przyjęte do oceny to 

średnia uzyskanych ocen (min. 4,5 gwiazdki), liczba zebranych opinii, dostępność w jak największej liczbie sklepów oraz data pojawienia 

się na Ceneo.pl (najwcześniej z początkiem 2016 roku).

Kategoria Produkt

DOM I WNĘTRZE Odkurzacz iRobot Roomba 980

DLA DZIECKA Klocki Lego Friends Park Rozrywki Roller Coaster 41130

BUDOWA I OGRÓD Klimatyzator Electrolux EXP12HN1W6

MODA I DODATKI Smartband Xiaomi Mi Band 2 Czarny

MULTIMEDIA Gra PC OVERWATCH ORIGINS EDITION 

URODA I ZDROWIE Woda toaletowa Calvin Klein Ck One Summer 2016 

MOTORYZACJA Nawigacja samochodowa Navitel E500

STYL ŻYCIA Deskorolka Nils Fishka Pennyboard Różowy (163086)

TECHNOLOGIA Smartfon HUAWEI P9 Lite Czarny

SPRZĘT RTV I AGD Płyta elektryczna Amica PI 6544 STK

HOBBY Dron DJI Phantom 4



CERTYFIKACJA
PLATFORM

E-COMMERCE
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CERTYFIKACJA PLATFORM E-COMMERCE

Wśród wielu aspektów, o które musi zadbać przedsiębiorca rozpoczynający działalność handlową w sieci, 

jednym z najważniejszych – obok kwestii logistyki, płatności czy kanałów sprzedaży, jest system informatyczny 

łączący „witrynę” sklepu widoczną dla klienta z całym biznesowym zapleczem gwarantującym szybką realizację 

spływających zamówień. 

Tylko jedna szósta działających w Polsce e-sklepów decyduje się na implementacje własnego, szytego na miarę 

rozwiązania – przede wszystkim ze względu na jego koszt wdrożeniowy, jak i dalsze utrzymanie dedykowanej 

platformy. Zdecydowana większość sklepów wybiera gotowe rozwiązania - taką odpowiedź wskazało w badaniu 

Ceneo.pl niemal 90% sklepów.

Działające na polskim rynku sklepy mogą wybierać spośród ok. 40 gotowych platform. 

Ankietowane sklepy zostały poproszone o ocenę rozwiązań, z których korzystają, w skali od 0 do 5. Brak punktów 

oznaczał „Zdecydowanie odradzam”, zaś 5 – „W pełni polecam”. Zdecydowana większość sklepów (niemal 

70%) jest zadowolona z wykorzystywanych rozwiązań – w tym jedna trzecia (31%) w pełni poleciłaby swojego 

dostawcę innym sklepom (rok temu najwyższą notę swoim dostawcom wystawiła tylko jedna piąta sklepów).

Na co stawiają sklepy wybierając swoich dostawców? Przede wszystkim na jak najszerszy zakres funkcjonalności 

(59%) oraz obsługę integracji z porównywarkami (52%). Ważne są także obsługa płatności elektronicznych 

(48%) i darmowe aktualizacje (38%). Wysokość stałych opłat zajmuje dopiero 5. miejsce – z wynikiem 25%.  
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CERTYFIKACJA PLATFORM E-COMMERCE

Pierwsze cztery kryteria są zbieżne z wynikami sondażu przeprowadzonego w ubiegłym roku. 

Ogromny – bo niemal dwukrotny spadek – jest jednak widoczny w ocenie ważności kryterium cenowego – w 

2015 roku wskazywało go aż 41% sklepów, w tym – już tylko 25%. Widać zatem wyraźnie że dla sklepów od ceny 

ważniejsza jest jakość i efektywność – bo te czynniki wymiernie wpływają na zadowolenie końcowych klientów. 

Działający na polskim rynku e-commerce przedsiębiorcy podchodzą do swoich biznesów w sposób profesjonalny, 

stawiając wobec dostawców wysokie wymagania. Nie szukają najtańszych rozwiązań. Są gotowi zapłacić więcej 

za gwarancję stabilności i niezawodności, które przełożą się na rozwój sklepu i dostęp do istotnych kanałów 

sprzedaży. 

Warto podkreślić wysoką drugą pozycję kryterium związanego z integracją z porównywarkami. To ważne źródło 

zamówień, i sklepy dążą do pełnej automatyzacji procesu implementacji swoich ofert do serwisów takich jak 

Ceneo.pl.

 W tym roku już po raz drugi przyznamy certyfikaty Ceneo.pl, które pokażą rozwiązania w pełni, automatycznie i bez dodatkowych 
nakładów finansowych integrujące się z naszymi funkcjonalnościami. 85% sklepów współpracujących z Ceneo.pl przyznało, że to 
kluczowa wartość platformy – podkreśla Magdalena Kulig odpowiedzialna w Ceneo.pl za współpracę z dostawcami platform e-commerce.
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Certyfikat Ceneo.pl potwierdza, że posiadająca go platforma e-commerce posiada pełen zakres funkcjonalności i  narzędzi wspierających 

integrację sklepu z serwisem. Świadczy o najwyższej jakości oprogramowania według warunków i standardów Ceneo.pl.

W stosunku do ubiegłorocznego procesu certyfikacji listę kryteriów rozszerzono o automatyczną integrację sklepowych ofert z usługą 

koszykową – Kup na Ceneo.pl.

W 2016 roku Certyfikat „Platforma e-commerce wg Ceneo.pl” otrzymują trzy rozwiązania 

(utrzymując status przyznany w ubiegłym roku):

Certyfikaty są przyznawane na okres roku, obowiązują do końca 2017 roku.  
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WIĘCEJ INFORMACJI O RAPORCIE I RANKINGU UDZIELA:

ranking.ceneo.pl

Marta Pietranik – Pacuła
Tel. 603 643 630

e-mail: marta.pacula@ceneo.pl  

Badanie wykonała firma TNS Polska na zlecenie serwisu zakupowego Ceneo.pl. Badanie zostało wykonane 

w dniach 28 września – 3 października 2016 roku, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 

internautów w wieku 15 i więcej lat. Grupa osób badanych jest zróżnicowana pod względem płci, wieku, 

wykształcenia i wielkości miejsca zamieszkania. Raport został uzupełniony o dane serwisu Ceneo.pl zebrane 

z 1,4 mln ankiet przekazanych po dokonaniu zakupu w sklepach internetowych w okresie od września 2015 

do września 2016. 


