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„E-biznes - szansą ekspansji i rozwoju na rynku europejskim" 

28 kwietnia 2011 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: E-BIZNES JAKO SZANSA EKSPANSJI I ROZWOJU NA RYNKU 
EUROPEJSKIM. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan PIOTR MAJEWSKI - 
Majewski Business Consulting 
 
*Główny+: MANIEK wszedł o godz. 10:00 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:00: Dzieo dobry 
 
*Główny+: Mikuś wszedł o godz. 10:00 
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[Moderator – Anna Izbioska+ 10:00: PIOTR MAJEWSKI jest prawdopodobnie najbardziej znanym 
doradcą małych i średnich e-biznesów w Polsce. Uczy poprzez swoje publikacje, doradza i szkoli od 
2000 roku. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: Jest redaktorem serwisu CzasNaE-Biznes liczącego 90 000 
czytelników i administratorem Polskiego Forum E-Biznesu. Napisał bestseller Czas na e-biznes. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: Stworzył najpopularniejszy system mailingowy w Polsce - 
FreeBot.pl, z którego korzysta kilkanaście tysięcy osób. Nasz ekspert zaprojektował również od 
początku do kooca od strony merytorycznej i napisał ponad 300 stronnicowy poradnik do 
największego projektu szkoleniowego w historii polskiego e-biznesu. 
 
*Główny+: Elizabeth wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: W dotowanych przez Unię Europejską szkoleniach 
RozwijamyEBiznes.pl wzięło udział 1900 przedstawicieli polskich firm. Niemalże wszyscy wykładowcy 
w tym projekcie pochodzili z rekomendacji Piotra Majewskiego. 
 
*Główny+: Sokół wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: PIOTR MAJEWSKI jest też twórcą Pierwszej Otwartej Platformy E-
Learningowej Ekademia.pl i organizatorem corocznych konferencji z tematyki e-biznesu. 
Szczegółowe informacje o ekspercie oraz  firmie  Majewski Business Consulting znajdą Paostwo na 
stronie: http://www.majewskibc.pl 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:01: Informacje na temat Eksperta znajdą Paostwo również na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / 
Porozmawiaj z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
*Główny+: slawek wszedł o godz. 10:01 
 
[slawek] 10:02: dzieo dobry 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:02: Na wstępie spotkania proszę Eksperta o komentarz dlaczego 
warto prowadzid e-biznes, z perspektywy MSP działającego na rynku europejskim i poza nim? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:02: witam 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:03: E-Biznes daje każdej firmie - nie tylko tej, która chce sprzedawad w 
Internecie, niesamowite możliwości, które nigdy wcześniej nie były dostępne 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:03: przede wszystkim Internet jest kanałem komunikacyjnym (a dopiero 
pozniej handlowym) 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:03: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
- maksymalna ilośd znaków do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:03: o bardzo niskim koszcie dotarcia z informacja do odbiorcy oraz o 
bardzo wysokich możliwościach śledzenia, co z ta informacja sie dzieje i jak komunikacja przekłada się 
na sprzedaż 
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[Ekspert - Piotr Majewski] 10:04: nigdy wcześniej nie było takiej możliwości 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:04: Firmy, które nie chcą sprzedawad w Internecie również mogą 
odnieśd wiele korzyści z bardzo aktywnej obecności w sieci 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:04: > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:04: Bardzo dziękuję za odpowiedz na pytanie. Zapraszam Paostwa do 
zadawania pytao. 
 
*Zbyszek+ 10:05: Witam, chciałbym zapytad jak mają prawa polscy konsumenci przy zakupach w 
zagranicznych sklepach, czy jest to w jakiś sposób uregulowane przez Unię Europejską? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:06: Och, trochę wybiegliśmy poza moje kompetencje - nie zajmuję się 
niestety prawem EU. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:07: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:07: Chętnie odpowiem na pytania dot. e-marketingu. 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:07: Proszę zatem o kolejne pytanie. 
 
[slawek] 10:08: Czy istnieje jakaś mierzalna granica pod względem użytkowników i odwiedzin po 
której serwis może generowad zyski wyłącznie z reklam? 
 
*Główny+: aaa wszedł o godz. 10:08 
 
*Zbyszek+ 10:08: Właściwie to chodzi mi o to dlaczego w niektórych sklepach zagranicznych nie mogą 
jeszcze kupowad polscy konsumenci? 
 
*Główny+: aaa wyszedł o godz. 10:09 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:09: Możliwośd generowania zysków z reklam bardziej zależy od jakości 
użytkowników niż od ich ilości. Oczywiście jeśli nastawiamy sie na zarobek z kampanii masowych 
(typu Run On Network albo Run On Site), wtedy liczy sie jak największy ruch. Serwis posiadający +10 
000 wizyt dziennie może generowad bardzo solidny dochód z reklam, o ile nie będzie się polegało 
wyłącznie na sieciach reklamowych w kwestii pozyskiwania zleceniodawców 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:09: i o ile będziemy budowali również listę adresowa odwiedzających i 
stosowali aktywnie e-mail marketing 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:09: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:10: Dodam jeszcze 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:10: ze ja posiadam serwisy o mniejszym ruchu, które dzięki temu, że 
sami dobieramy produkty i usługi do promocji generują więcej pieniędzy niż niejeden wielokrotnie 
popularniejszy portal zarabiający na reklamach dostarczanych przez sieci reklamowe. > 
 
[Moderator – Anna Izbioska+ 10:11: Pytanie oczekujące od *Zbyszek+ 10:08: Właściwie to chodzi mi o 
to dlaczego w niektórych sklepach zagranicznych nie mogą jeszcze kupowad polscy konsumenci? 
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[slawek] 10:12: To mam pytanie odnośnie sieci reklamowych. Czy orientuje się Pan jakie prowizje w 
takich sieciach obowiązują? Rozumiem, ze pozyskanie własnego reklamodawcy jest bardziej 
opłacalne, ale czy na pewno? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:13: Zdaje mi sie, że są to ograniczenia dotyczące licencji lub umów 
dystrybucyjnych. Np. nadal nie możemy swobodnie kupowad w iTunes ze względu na ograniczenia 
licencyjne nakładane przez wytwórnie oraz prawdopodobnie również dlatego, że polskie prawo daje 
dużą swobodę rozporządzania zakupionymi licencjami na użytek prywatny. Jeśli chodzi o inne 
produkty, sądzę że są to kwestie umów dystrybucyjnych - tj. niektóre firmy mogą mied wyłącznośd na 
dystrybucje na terenie Polski i blokowad możliwośd sprzedaży 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:14: Siec reklamowa zwykle zabiera 50% ceny sprzedaży reklamy. Ale 
cena sprzedaży reklamy to prawie nigdy nie jest cena cennikowa, ponieważ agencje reklamowe i 
domy mediowe dostają 10-30% zniżek. Do tego w przypadku kampanii Run On Site należy wcześniej 
odjąd jeszcze do 30%, a w przypadku kampanii Run On Network może to byd 50%. Może się więc 
okazad, że w praktyce dostaniemy 10% ceny cennikowej. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:15: > 
 
*Główny+: Moderator - Anna Izbioska wszedł o godz. 10:16 
 
*Główny+: Moderator – Anna Izbioska wyszedł o godz. 10:16 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:16: Czekam na pytania ;-) > 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:17: Przepraszam Paostwa, małe problemy techniczne ;) 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:17: W międzyczasie dodam coś od siebie. Zdecydowanie lepszym 
modelem od zarabiania na reklamie, jest 
 
[slawek] 10:17: W takim razie czy możliwe jest rozwijającemu się portalowi pozyskanie dużego 
reklamodawcy z wyłączeniem sieci reklamowych? Dużego mam na myśli np. koncern samochodowy, 
operatorzy komórkowi 
 
[slawek] 10:17: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:18: zarabianie w modelu RevShare - tj. podział zysków -  z dostawcami 
produktów i usług, z którymi samodzielnie się umówimy. Na wiele produktów i usług można otrzymad 
prowizje za sprzedaż sięgającą 50%, co przy mądrze przeprowadzonej kampanii reklamowej wspartej 
wiarygodnością serwisu może dad znacznie więcej pieniędzy, niż reklamy 
 
*Avio+ 10:18: Dzieo dobry, chciałbym zapytad o aukcje internetowe, czy mogę zwrócid towar kupiony 
od przedsiębiorcy na allegro? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:18: taki model nie wymusza również umieszczania setek bannerów na 
stronie, ponieważ do promocji możemy wykorzystad mailing, tekst sponsorowany lub reklamy top 
layer. > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:20: Ustawa daje prawo konsumentowi zwrócid prawie każdy towar w 
ciągu 10 dni od zakupu pod warunkiem, że nie został on pozbawiony oryginalnego opakowania, nie 
jest to żywnośd, nie jest to usługa/towar zrobiony na zamówienie i jest jeszcze kilka wyłączeo. 
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[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:20: Jeśli sprzedawca nie poinformuje nas o takim prawie, czas ten 
wydłuża się do 30 dni ... chociaż nie jestem pewien, czy nie został ten czas ostatnio jeszcze 
wydłużony. Dotyczy to tylko sprzedaży na odległośd. Ustawa o ochronie konsumentów. > 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:21: Proszę o kolejne pytania. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:21: Link do ustawy: 
http://www.uokik.gov.pl/download/Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kudjAvMTY0LzEvMS91c
3Rhd2Ffb19vY2hyb25pZV9rb25rdXJlbmNqaS5wZGY 
 
*Avio+ 10:22: Rozumiem, że allegro rządzi się swoimi prawami ale zagadką dla mnie jest jak 
sprzedawca może żądad dowolnych kwot za przesyłkę, rzędu 150-200zł (chodzi tu głównie o bilety na 
np. koncerty). 
 
[slawek] 10:22: Czym się różni RevShare od typu afiliacji gdzie otrzymujemy pieniądze za konkretną 
transakcję? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:23: Nie jestem prawnikiem, ale zwykła firma nie może świadczyd usług 
pocztowych bez zezwolenia, może jedynie refakturowad faktycznie poniesione koszty. Sprzedawcy 
jednak zwykle łączą cenę dostawy i cenę produktu na fakturze jako jedna pozycja, aby ukryd ten 
fakt... ale nie jestem prawnikiem ;-) > 
 
*Elizabeth+ 10:24: Odnośnie odpowiedzi dla Avio- aby sprawdzid towar muszę zdjąd oryginalne 
opakowanie, jeśli produkt zawinięty jest np. w folię, najczęściej nie obejdzie się bez uszkodzenia 
opakowania - co wtedy? Czy sprzedawca może nie uznad zwrotu? 
 
*Główny+: Ziemowit wszedł o godz. 10:24 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:24: Pytanie oczekujące od [slawek] 10:22: Czym się rożni RevShare od 
typu afiliacji gdzie otrzymujemy pieniądze za konkretną transakcję? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:24: RevShare i program partnerski/afiliacyjny to jest to samo. Aby 
jednak sensownie zarabiad należy szukad indywidualnych porozumieo z dostawcami produktów, 
niekoniecznie działad w ramach otwartych programów partnerskich > 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:25: Pytanie oczekujące od *Elizabeth+ 10:24: Odnośnie odpowiedzi 
dla Avio- aby sprawdzid towar muszę zdjąd oryginalne opakowanie, jeśli produkt zawinięty jest np. w 
folię, najczęściej nie obejdzie się bez uszkodzenia opakowania - co wtedy? Czy sprzedawca może nie 
uznad zwrotu? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:25: Podałem wcześniej link do złej ustawy. Poprawny: 
http://lex.pl/serwis/du/2000/0271.htm 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:26: O ile moja wiedza prawna jest poprawna, produkt rozpakowany 
można jedynie reklamowad, jeśli ma wady, nie można się rozmyślid i go zwrócid, chyba, że 
sprzedawca sam się na to zgodzi oferując nam taka gwarancje. > 
 
[slawek] 10:27: Zauważyłem, że bardzo dobre programy afiliacyjne mają internetowe pokerroomy i 
kasyna. Jak wiadomo w Polsce obowiązuje ustawa antyhazardowa zakazująca internetowe gry na 
pieniądze. Ale czy istnieje możliwośd zarabiania na afiliacji np. z PokerStars? Użytkownicy przecież 
mogą byd z UK, więc oni nie popełniają przestępstwa, natomiast czy przestępstwem jest 
udostępnianie przestrzeni reklamowej firmie hazardowej? 

http://www.uokik.gov.pl/download/Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kudjAvMTY0LzEvMS91c3Rhd2Ffb19vY2hyb25pZV9rb25rdXJlbmNqaS5wZGY
http://www.uokik.gov.pl/download/Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kudjAvMTY0LzEvMS91c3Rhd2Ffb19vY2hyb25pZV9rb25rdXJlbmNqaS5wZGY
http://lex.pl/serwis/du/2000/0271.htm
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[slawek] 10:27: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:29: Nie potrafię odpowiedzied na to pytanie, nie interesowałem się 
nigdy prawnymi aspektami gier hazardowych. Mogę jedynie zasugerowad, że możliwe jest założenie 
firmy w raju podatkowym i zarabianie za jej pośrednictwem, ale trzeba by to sprawdzid. > 
 
[Elizabeth] 10:30: Owszem, ale tak jest w przypadku, gdy kupujemy towar w siedzibie sprzedawcy, 
nie jak na odległośd, gdzie nie możemy dokładnie sprawdzid towaru i w tym przypadku nie chodzi o 
reklamację, tylko o zwrot 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:31: Zakup w siedzibie nie daje nam prawa do zwrotu w oparciu o 
ustawę, jedynie w oparciu o dobrą wolę sprzedawcy - wielu sprzedawców pozwala na zwrot, ale nie 
są do tego zobligowani w żaden sposób. Jest to bardzo dobra technika marketingowa/sprzedażowa 
zwiekszająca zwykle sprzedaż poprzez zabranie ryzyka z głowy Klienta i wzięcia go na siebie 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:32: jeśli sprzedajemy dobre produkty, bardzo rzadko taka strategia jest 
nieopłacalna. My sprzedajemy produkty wiedzowe, dajemy Klientom 30 dni na zapoznanie się z 
produktem i w czasie tych 30 dni mogą poprosid o zwrot 
 
*Elizabeth+ 10:32: Tak, ale ja dopytuję się o sprzedaż poza siedzibą, czyli przez internet i zwrot 
towaru??? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:32: mniej niż 2% korzysta z tej możliwości, nawet przy produktach 
kosztujących 1000 zl 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:32: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:33: Faktycznie, źle zrozumiałem pytanie. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:33: Cytat z ustawy: 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo 
odstąpienia od umowy zawartej na odległośd nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 
  1)   świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1, 
  2)   dotyczących nagrao audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów 
komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:34: 3)   umów dotyczących świadczeo, za które cena lub wynagrodzenie 
zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
  4)   świadczeo o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu 
lub ściśle związanych z jego osobą, 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:34: 5)   świadczeo, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostad 
zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
  6)   dostarczania prasy, 
  7)   usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:35: Ustawa daje prawdo do rozmyślenia się, wątpię aby możliwe było 
przetestowanie produktu i zwrócenie go wtedy w oparciu o ustawę, ale z tym pytaniem trzeba by 
zwrócid się do prawnika ;-) > 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:36: Nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do rozmowy ;-) 
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*Główny+: Ziemowit wyszedł o godz. 10:36 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:36: Ja również ;-) > 
 
*MANIEK+ 10:37: Jak zacząd przygodę z e-biznesem tzn. od czego zacząd aby uzyskad z tego jakieś 
zyski? 
 
[MANIEK] 10:37: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:38: @Maniek - najlepiej zacząd od budowania zasięgu - czyli serwisu 
www (np. bloga) oraz przede wszystkim listy adresowej w temacie, w których chciałbyś stworzyd e-
biznes 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:38: możliwośd bezpłatnej komunikacji z potencjalnymi Klientami 
pozwoli Ci sprawdzid, jaki produkt/usługę im dostarczyd, w jakiej cenie i w jaki sposób zanim 
zaczniesz inwestowad czas i pieniądze w rozwój produktu/usługi. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:39: Posiadanie zasięgu pozwala zmieniad i rozwijad biznes w zależności 
od zmian na rynku bez większych kosztów. Możliwe tez jest zarabianie bez własnych produktów w 
modelu RevShare wspomnianym wcześniej. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:40: Ważne jest jednak, aby możliwie szybko zamienid relacje z 
odbiorcami informacji na relacje komercyjną oferując im nawet bardzo tanie produkty i usługi. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:40: > 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:41: Zapraszamy do zadawania kolejnych pytao. 
 
*Główny+: hania wszedł o godz. 10:43 
 
*Jacek+ 10:43: Witam, czy mógłby Pan wyjaśnid pojęcie peer-to-peer? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:44: tzn. między użytkownikami - dotyczy zwykle komunikacji, w której 
nie pośredniczy żaden inny serwer - komputery są połączone bezpośrednio 
 
*Tolek+ 10:44: Witam, chciałbym otworzyd e-biznes, ale swoje usługi chciałbym skierowad głównie na 
rynek brytyjski (strona miałaby byd w języku angielskim). Jak mogę to rozwiązad? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:44: > 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:45: Pytanie oczekujące od *Tolek+ 10:44: Witam, chciałbym otworzyd 
e-biznes, ale swoje usługi chciałbym skierowad głównie na rynek brytyjski (strona miałaby byd w 
języku angielskim). Jak mogę to rozwiązad? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:46: @Tolek. Możesz to rozwiązad na 2 sposoby. Założyd firmę na 
wyspach i działad jako lokalna firma, co z pewnością zwiększy Twoją wiarygodnośd... ale może okazad 
się, że ten wzrost nie tłumaczy takiego ruchu. Albo możesz działad normalnie z Polski i wystawiad 
Klientom z GB faktury na dostawę usług i produktów wewnątrzwspólnoty (bez VAT) 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:46: Polecam zacząd od serwisu www.e-terms.co.uk i kupid sobie pakiet 
dokumentów na stronę www zgodnych z prawem brytyjskim i prawem UE 

http://www.e-terms.co.uk/
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*Główny+: hania wyszedł o godz. 10:46 
 
*Tolek+ 10:47: rozwinę swoje pytanie, chodzi mi o to, czy mogę byd w Polsce a otworzyd działalnośd e-
biznesu w UK? Czy nie koliduję to, jeśli otworzę tu e-bizens, a usługi skierowane będą głównie tam? 
 
*Główny+: slawek wyszedł o godz. 10:47 
 
*Tolek+ 10:47: widzę, że nie musiałem rozwijad pytania;-) 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:47: a następnie wykorzystad Google AdWords i Facebooka aby zacząd 
docierad bezpośrtednio do Klientów z wysp z czasem dodając kolejne, lokalne formy reklam. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:47: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:49: @Tolek. UK i PL są w UE, więc możesz bez żadnych przeszkód mied 
firmę zarejestowaną w Polsce i sprzedawad na rynek UK, albo możesz będąc w Polsce założyd firmę w 
UK, ale wtedy potrzebujesz albo rezydenta w UK albo musisz opłacid ubezpieczenie (bodajże ok. 10K 
zł) w związku z tym, ze rezydenta nie posiadasz. 
 
[Tolek] 10:49: zastanawia mnie dlaczego bez VAT? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:50: Tylko obawiam się, że prawo i podatki w UK nie są lepsze niż w PL i 
taka kombinacja może okazad się dosyd uciążliwa - może się okazad, że całą oszczędnośd uzyskaną w 
związku z takim układem wydasz na porady prawne ;-) > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:51: @Tolek - jeśli sprzedajesz do firmy kraju z UE, która poda Ci swój 
europejski NIP, w formacie PL0000000000, to nie naliczad podatku VAT, ponieważ firma sama go 
sobie nalicza. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:51: Taka jest moja wiedza na ten temat, ale lepiej to skonsultowad z 
księgową. ;-) > 
 
*Karen+ 10:51: Proszę mi powiedzied jak mogę chronid swoją skrzynkę internetową przed spamem? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:52: Więcej nt. VAT i UE: 
http://www.vat.pl/wdt_wewnatrzwspolnotowa_dostawa_towarow_czynnosci_opodatkowane_774.
php 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:53: @Karen - załóż konto na Gmail.com i za pomocą Gmail ściągaj całą 
pocztę z obecnie posiadanych skrzynek.> 
 
[Karen+ 10:53: Dziękuje za podpowiedź:) 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:55: Szanowni Paostwo pozostała nam godzina czatu. Proszę 
wykorzystad ten czas ;-) 
 
*Tolek+ 10:55: dziękuję 
 
*Avio+ 10:57: Czy sądzi Pan że e-booki mają przyszłośd, ponieważ obecnie często koszt e-booka jest 
bardzo zbliżony do książki tradycyjnej, czy będą to produkty, które będą tanied? 
 

http://www.vat.pl/wdt_wewnatrzwspolnotowa_dostawa_towarow_czynnosci_opodatkowane_774.php
http://www.vat.pl/wdt_wewnatrzwspolnotowa_dostawa_towarow_czynnosci_opodatkowane_774.php
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[Ekspert - Piotr Majewski] 10:58: @Avio - e-booki tak jak książki mają przyszłośd ale należy traktowad 
je głównie jako narzędzie promocyjne, a nie jako główny wehikuł do zarabiania pieniędzy. Z 
pewnością e-booki będą tanied - już dzisiaj wiele książek w formacie Kindle na Amazon.com kosztuje 
99 centów, ale ich popularnośd będzie rosła. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 10:59: Większośd osób, która zarabia duże pieniądze i równocześnie jest 
autorem e-booków/książek poradnikowych wykorzystuje je w celu dotarcia do dużej grupy Klientów, 
których później stara się przekonad na droższe usługi i produkty. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 10:59: Co innego autorzy beletrystyki. Ci mogą zarabiad na samych 
książkach, ponieważ dobra beletrystyka sprzedaje się nierzadko w większych nakładach niż książki 
poradnikowe. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:00: > 
 
*Mikuś+ 11:03: Od czego powinien zacząd przedsiębiorca, który dopiero myśli o rozwijaniu e-biznesu ? 
Jakie są pierwsze kroki ? 
 
*Karen+ 11:03: Proszę mi jeszcze powiedzied, jak ważną sprawą jest przy rozkręcaniu małego biznesu, 
pozycjonowanie, czy jest to niezbędna rzecz, czy zależy od rodzaju działalności (myślę to o stronie 
usługowej)? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:04: @Mikuś - powtórzę odpowiedź: najlepiej zacząd od budowania 
zasięgu - czyli serwisu www (np. bloga) oraz przede wszystkim listy adresowej w temacie, w których 
chciałbyś stworzyd e-biznes możliwośd bezpłatnej komunikacji z potencjalnymi Klientami pozwoli Ci 
sprawdzid, jaki produkt/usługę im dostarczyd, w jakiej cenie i w jaki sposób zanim zaczniesz 
inwestowad czas i pieniądze w rozwój produktu/usługi. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:04: Posiadanie zasięgu pozwala zmieniad i rozwijad biznes w zależności 
od zmian na rynku bez większych kosztów. Możliwe też jest zarabianie bez własnych produktów w 
modelu RevShare wspomnianym wcześniej. Ważne jest jednak, aby możliwie szybko zamienid relacje 
z odbiorcami informacji na relacje komercyjną oferując im nawet bardzo tanie produkty i usługi. 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:05: Pytanie oczekujące od *Karen+ 11:03: Proszę mi jeszcze 
powiedzied, jak ważną sprawą jest przy rozkręcaniu małego biznesu, pozycjonowanie, czy jest to 
niezbędna rzecz, czy zależy od rodzaju działalności (myślę to o stronie usługowej)? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:05: @Karen - pozycjonowanie to tylko jeden element tzw. SEM - czyli 
marketingu w wyszukiwarkach. Zaczynając e-biznes każdy powinien popracowad przede wszystkim na 
optymalizacją serwisu pod kątem wyszukiwarek, bo to nie jest trudne zadanie, jest na ten temat 
wiele materiałów i nie deaktualizują się one szybko. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:06: Pozycjonowanie (czyli działanie na zewnątrz serwisu) to znacznie 
trudniejsze zadanie ze względu na ciągle zmieniające się warunki i to zadanie polecam zlecid na 
zewnątrz profesjonalnej firmie - robienie tego samemu może okazad się mało opłacalne... ale już 
samą optymalizacją na mniej konkurencyjnych rynkach można uzyskad doskonałe pozycje. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:07: > 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:08: Nie mamy pytania oczekującego. Zapraszamy do rozmowy. 
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*Mikuś+ 11:11: Ja wciąż czekam na odpowiedź: *Mikuś+ 11:03: Od czego powinien zacząd 
przedsiębiorca, który dopiero myśli o rozwijaniu e-biznesu ? Jakie są pierwsze kroki ? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:12: Odpowiedz została udzielona godzina 11:04 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:12: [Ekspert - Piotr Majewski+ 11:04: @Mikuś - powtórzę odpowiedź: 
najlepiej zacząd od budowania zasięgu - czyli serwisu www (np. bloga) oraz przede wszystkim listy 
adresowej w temacie, w których chciałbyś stworzyd e-biznes możliwośd bezpłatnej komunikacji z 
potencjalnymi Klientami pozwoli Ci sprawdzid, jaki produkt/usługę im dostarczyd, w jakiej cenie i w 
jaki sposób zanim zaczniesz inwestowad czas i pieniądze w rozwój produktu/usługi. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:13: @Mikuś - opowiedziałem. Rozwinę. 1. Budujesz zasięg (popularny 
serwis i listę mailingową) 2. szukasz uciążliwego problemu, za którego rozwiązanie ludzie, do których 
masz dostęp, zapłacą. 3. tworzysz model zarabiania wielokrotnego na Kliencie (czyli kolejkę 
produktów i usług od tanich do droższych). 4. Tworzysz produkty/usługi, które rozwiązują problem i 
wypełnią kolejkę. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:13: Produkt jest ostatnim, a nie pierwszym krokiem do dochodowego 
biznesu, 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:13: > 
 
*Mikuś+ 11:13: nie zauważyłem, przepraszam 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:14: ;-) 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:14: Korzystając z chwili przerwy, proszę o odpowiedz : Jaki jest 
najpopularniejszy e-biznesem w Polsce, a jaki w UE ? 
 
*Mikuś+ 11:14: w jaki sposób mogę stworzyd listę adresową? 
 
*Mikuś+ 11:14: i w dodatku bezpłatnie 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:16: @Mikuś - najprościej i najtaniej. Budujesz blog, który wypełniasz 
ciekawą i unikalną treścią. Promujesz blog udzielając się na początku w społecznościach o tej samej 
tematyce za pomocą linku w podpisie pod Twoimi wypowiedziami oraz pisząc unikalne artykuły na 
inne blog w tej samej tematyce. Blog umieszczasz w podkatalogu swojej domeny, np. 
www.domena.pl/blog a na stronie głównej umieszczasz tzw. squeeze page 
 
*Mikuś+ 11:17: i zgodnie z ustawami: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, Ustawa o ochronie danych osobowych? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:17: czyli stronę, której głównym celem jest zbieranie adresów (przykład 
www.cneb.pl ). Adresy zbierasz za pomocą darmowego narzędzia www.freebot.pl - który dostarczy Ci 
też odpowiednie formularze. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:18: Dodatkowo na pozostałych stronach bloga umieszczasz formularz 
subskrypcji na listę na górze strony oraz opcjonalnie w okienku popup (1 raz każdemu Internaucie) 
 
*Karen+ 11:18: Jak oszacowad rentownośd naszego przyszłego e-biznesu, czy są jakieś instrumenty, 
którymi można to zwierzyd? 
 



 

strona 11 z 15 

[Ekspert - Piotr Majewski] 11:18: do zapisu na listę zachęcasz za pomocą darmowego raportu albo 
video, które otrzymuje każdy nowy subskrybent 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:18: to najprostsza i zawsze działająca metoda > 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:18: Pytanie oczekujące od *Mikuś+ 11:14: w jaki sposób mogę 
stworzyd listę adresową? 
 
*Mikuś+ 11:14: i w dodatku bezpłatnie, *Mikuś+ 11:17: i zgodnie z ustawami: Ustawa z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o ochronie danych osobowych? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:20: @Karen - to zależy, w jakie produkty i usług wejdziesz. Jeśli w 
RTV/AGD, to będziesz pracował na marży 2-5% czyli będziesz musiał generowad min. 100 000 zł 
sprzedaży miesięcznie, aby opłacid koszty funkcjonowania ;-(. Jeśli wejdziesz w produkty 
informacyjne, których marża wynosi od 50 do 95%, to będziesz musiał generowad 3 000 zł sprzedaży, 
aby opłacid koszty funkcjonowania. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:22: Innymi słowy musisz dodad koszty stałe: ZUS, Media, Hosting, 
Telefon, ew. pracowników, inne usługi e-biznesowe (np. pozycjonowanie, opłata za system e-
commerce) i podzielid je przez Efektywną marżę 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:22: Efektywna marża to marża pomniejszona o koszty zmienne (koszty 
wysyłki, pakowania, prowizje pośredników płatności, prowizje dla partnerów itd.) 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:24: Jeśli Twoja efektywna marża to 10%, a Twoje koszty stałe to 5 000 
zł, to musisz wykonad takie działanie: 5000 / 0,10 - aby obliczyd minimalny poziom sprzedaż NETTO 
(!), który pozwoli Ci pokryd koszty. Wszystko ponad tą kwotę da Ci zysk równy RESZTA*0,10. Jeśli 
uzyskany w ten sposób WYNIK podzielisz przez całkowitą sprzedaż, osiągniesz rentownośd. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:25: Jeśli więc będziesz sprzedawał w tych warunkach za 100 000 zł 
miesięcznie, a próg rentowności wynosi 50 000 zł, to zostaje nam 50 000 zł, z których 10% to nasz 
zysk = 5000 zł. 5 000/100 000 = 5% i to jest Twoja rentownośd. 
 
*Karen+ 11:26: Super porada, dziękuje bardzo, nawet nie wiedziałem, że takie są marże w danych 
branżach:) 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:26: Polecam wybierad branże z wysokimi marżami, ponieważ jest w nich 
mniejsza konkurencja, jest trudniej sprzedawad, ale zyski są znacznie większe mimo małych obrotów. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:26: > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:27: Wiele sklepów sprzedających RTV/AGD, które promują się przez 
Ceneo i inne porównywarki NIC nie zarabia na Klientach z tych porównywarek, ponieważ zabierają 
one cały zysk. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:28: odradzam tą branżę 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:28: > 
 
*Karen+ 11:28: Jeszcze jedno pytanie wpadło mi do głowy czy programy partnerskie prawie zawsze 
dadzą nam gwarancje zysków? 
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[Ekspert - Piotr Majewski] 11:29: Proszę doprecyzowad pytanie. Co oznacza gwarancja zysków? 
 
[Karen] 11:30: tzn. czy da się zarobid na tego typu programach? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:30: @Karen - tak, ale pod kilkoma warunkami 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:31: 1. Musisz wybrad programy z wysoką prowizją liczoną w zł, a nie w 
% 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:31: 2. Musisz podejśd do sprzedaży tych produktów tak, jakby były to 
Twoje własne produkty - czyli w pełni profesjonalnie 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:32: Zachowują te warunki można zbudowad bardzo dochodowy e-
biznes i nie mied problemów z dostawą produktów i obsługą Klientów. Ale nie da się dobrze zarabiad 
na PP traktując je po macoszemu. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:32: > 
 
*Karen+ 11:33: No właśnie tu jest klucz sukcesu "podejśd profesjonalnie":) 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:35: Drodzy Paostwo, pozostało na zaledwie pół godziny czatu. Proszę 
wykorzystad ten czas ;-) 
 
*Główny+: optymista wszedł o godz. 11:36 
 
*Karen+ 11:37: Tak z innej beczki, mam kilku znajomych, którzy dostali dofinansowanie z PARP'u na e-
bizness ale często jest droga przez mękę:( 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:37: @Karen - a jak brzmi pytanie? ;-) 
 
*Tolek+ 11:39: Ile z Paoskiego doświadczenia miesięcznie można zarobid na programie partnerskim ? 
Jak jest orientacyjnie górna granica ? 
 
[Karen] 11:39: właściwie to tylko takie komentarz:) 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:41: @Tolek. Większośd osób zarabia kilkaset, może kilka tysięcy 
miesięcznie. Jeśli ktos podchodzi do tematu profesjonalnie, to może tak, jak ja na przełomie listopada 
i grudnia zarobid ponad 30 tysięcy w 1 miesiąc... a ja nie zajmuję się zarabianiem na PP, to był tylko 
poboczny projekt. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:42: Działając profesjonalnie można zrobid z tego normalny biznes 
generujący kilkanaście tysięcy zysku miesięcznie na polskim rynku, albo nawet 10 razy tyle na 
amerykaoskim, ale to musi byd biznes, a nie zabawa. Trzeba samemu projektowad i przeprowadzad 
kampanie promocyjne, dobierad produkty, kupowad je i dobrze poznawad. Inaczej będzie to kilkaset 
zł mc. > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:43: Jeśli dostawca produktu daje nam 50% prowizji za jego sprzedaż, to 
oznacza to, że zarabiamy tyle samo ile on, ponieważ on musi ten produkt stworzyd, dostarczyd, 
obsłużyd Klientów po sprzedaży, a my musimy go sprzedad, a sprzedaż może nas kosztowad bardzo 
mało, jeśli się bardzo postaramy. > 
 
*Mikuś+ 11:44: A na czym polega program partnerski? 
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[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:46: @Mikuś - dostawca produktu lub usług - często jego producent, ale 
nie zawsze - proponuje firmom i osobom prywatnym (partnerom) układ, w którym za skierowanie na 
stronę oferującą produkt ludzi, którzy go kupią, partner otrzyma procent od kwoty sprzedaży albo 
rzadziej konkretną kwotę. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:46: > 
 
*Mikuś+ 11:48: czyli takim przykładem może też byd facebook? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:49: @Mikuś - nie. Facebook nie jest programem partnerskim. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:50: Facebook nie płaci Ci za pozyskanie nowych użytkowników. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:50: Przykłady programów partnerskich 
www.cnebpoints.com www.tradedoubler.com 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:50: > 
 
*Mikuś+ 11:50: czyli zwykła reklama? 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:50: @Mikuś - proszę rozwio to pytanie. 
 
*Mikuś+ 11:51: w przypadku Facebooka 
 
*Mikuś+ 11:52: zastanawia mnie, jak facebook zarabia na tym, że różne firmy zakładają swój profil 
 
*Mikuś+ 11:52: i tym samym reklamują swoje produkty 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:52: @Mikuś - Facebook zarabia na tym, że różne firmy płacą za reklamy 
wyświetlane użytkownikom Facebooka. Facebook jest siecią reklamową, tak jak Google AdWords. > 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:53: Tworzenie komercyjnych profili na FB jest bezpłatne, ale wiele firm, 
które to robią, wykupuje również reklamy i to jest już płatne. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:53: > 
 
*Karen+ 11:54: Rozkręcam mały biznes, jest to raczej serwis ale zastanawiam się nt. umieszczania 
ogłoszeo, reklam. Jak zachęcid małe, lokalne firmy do umieszczania swoich reklam, rozumiem, że 
musiałaby się przerodzid strona w portal co Pan o tym sądzi? 
 
*Mikuś+ 11:54: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:54: @Karen - a ile masz wizyt dziennie? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:55: Zostało już tylko 5 minut do kooca czatu, proszę o ostatnie 
pytanie. 
 
[Karen] 11:56: na chwilę obecną ciężko powiedzied, jest to raczej kilka:( 
 
[Ekspert - Piotr Majewski] 11:57: @Karen - najłatwiej wybrad się osobiście do lokalnych firm, pokazad 
im statystyki oraz to, jak serwis wygląda i jak wyglądałaby reklama. Ale aby miało to sens musisz mied 
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min. 500 wizyt dziennie, aby takie rozmowy miały sens. Lepiej nie przekształcad się w portal, lepiej 
skupid się na wąskiej, ale popularnej tematyce. > 
 
*Karen+ 11:58: Dziękuje bardzo za te wszystkie podpowiedzi, na pewno coś wykorzystam:) 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:59: Proszę 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:59: Czas naszego spotkania dobiegł kooca. 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:59: Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej 
rozmowie. 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:59: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Ekspert - Piotr Majewski+ 11:59: Ja również dziękuję. 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:59: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był CZWARTYM z serii. 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Kolejne czaty odbędą się w maju br. 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2010 można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl) 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
*Główny+: Sokół wyszedł o godz. 12:00 
 
*Główny+: MANIEK wyszedł o godz. 12:00 
 
*Główny+: Przemo wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-

mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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