
Jak w pół roku od zera 
zbudowałem firmę wartą  
3.5 miliona złotych dzięki  

e-commerce?
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tel. 508 749 228 
maciek@kuznia-kadr.pl 

27.06.2019r. Kraków



Kim jestem?

+ 20 lat - online
+  9 lat - w e-commerce
+  3 lata - w agencji interaktywnej/e-commerce software house 
+  5 lata - po stronie Klienta
+ 1,5 roku - wg. własnej metody pozyskiwania Klientów  
+ 2 000 h - szkoleń, wykładów, konsultacji
+ 300 marek z którymi pracowałem m. in. KGHM,
Grupa Impel, Grupa Selena FM, Credit Agricole, Galeria Dominikańska, 
GK Neonet, Neo24.pl 
+ 1 400 pozyskanych Klientów online w ciągu 10 miesięcy



Trudno jest znaleźć coś, czego nie da się sprzedać 
przez Internet”. 

Jeff Bezos, twórca amazon.com

http://amazon.com


Dlaczego e-commerce?



Szacowana wielkość rynku e-commerce w 
Polsce w 2019 r.

??????



Szacowana wielkość rynku e-commerce w 
Polsce w 2019 r.

około 50 MLD zł!



Szacowana wielkość rynku e-commerce w 
Polsce w 2020 r.

+70 MLD zł!



Szacowana wielkość rynku e-commerce w 
Europie w 2020 r.

+ 1 Bilion EURO!



Sprzedaż w kategorii Artykuły dla zwierząt 
na Allegro od 9.04.2018r.



Sprzedaż w kategorii Karmy na Allegro w 
2016



Sprzedaż w kategorii Karmy na Allegro w 
2017



Sprzedaż w kategorii Karmy na Allegro w 
2018



Sprzedaż w kategorii Karmy na Allegro w 
2019



Sprzedaż w kategorii Karmy na Allegro od 
8.03.2016



Wzrost 2016 —> 2019

minimum 60 mln złotych



Moje narzędzia:  
Ponad 30 stron internetowych



Moje narzędzia:  
Ponad 90 kampanii reklamowych



Moje narzędzia: 
Ponad 4000 słów kluczowych w google ADS



Moje narzędzia:  
Ponad 260 różnych grup Klientów



Moje narzędzia:  
Formularz rejestracyjny jako narzędzie optymalizujące proces



Pełna automatyzacja systemu do 
pozyskiwania Klientów!



Dlaczego firma  
 szkoleniowo/wdrożeniowa?



- 95% Klientów płaci z góry, 
- Wysoka marża,  

- Brak stałych kosztów,  
- Koszty rosną tylko wraz z przychodami,  

- Możliwość skalowania sprzedaży przez kolejne 
rynki, branże, ekspertów, szkolenia online 

- Możliwość dosprzedaży kolejnych usług lub 
produktów.  



Lejek produktów:  

- Szkolenie otwarte - 500 - 1,2k zł 
- Szkolenie zamknięte - 3k - 6k zł 

- Audyt - 3k - 15k 
- Wdrożenie usługi - 5k - … 

- Stała obsługa powdrożeniowa - 3k/mc - … 



Pierwszy miesiąc działań:



Drugi miesiąc działań  
Zainwestowałem: 6490 zł



Drugi miesiąc działań (luty) 
Zarobiłem 37 384 zł



Trzeci miesiąc działań (marzec) 
Zainwestowałem 16 100 zł 



Trzeci miesiąc działań (marzec)  
Zarobiłem 93 177 zł 



czwarty miesiąc działań (kwiecień)  
Zainwestowałem 21 900 zł



czwarty miesiąc działań (kwiecień)  
Zarobiłem: 
156 549 zł



piąty miesiąc działań (maj)  
Zainwestowałem: 57 500 zł 



piąty miesiąc działań (maj)  
Zarobiłem: 
292 479 zł



Pierwsze 5 miesięcy działań  
Przychody



Wyniki po roku działań  
Zainwestowałem w e-marketing 217 000 zł



Wyniki po roku działań: 
Zarobiłem: 
1 056 985 zł 



Elementy kampanii Google Ads - o czym 
pamiętać?



Klienci, których pozyskałem korzystając z 
mojej metody:



Klienci, których pozyskałem korzystając z 
mojej metody:



Jeżeli chcesz otrzymać prezentacje z 
dzisiejszych warsztatów.

Wypełnij formularz dostępny na stronie poniżej:

www.kuznia-kadr.pl/2

http://www.kuznia-kadr.pl/2


Dziękuję za uwagę!

Maciej Drzewiecki
maciek@kuznia-kadr.pl

www.kuznia-kadr.pl

Zachęcam do obserwacji mnie w profilach poniżej: 

www.linkedin.com/in/mdrzewiecki
www.instagram.com/drzewiecki_o_biznesie

www.facebook.com/kuzniakadr/

mailto:maciek@kuznia-kadr.pl
http://www.instagram.com/drzewiecki_o_biznesie

