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Poszukiwany / Poszukiwana: 

Specjalista ds. e-commerce 

 

Wymagania: 

- znajomość HTML, CSS, JAVA, PHP, Google Analytics 

- znajomość pakietu MS Office 

- zdolności analityczne 

- umiejętność poruszania się w social media 

- umiejętność zarządzania treściami na stronie www  

- znajomość frameworków 

- znajomość języka angielskiego 
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to już wszystko? 
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Czynniki wpływające na sukces e-commerce: 
 
1. Wygląd. Przyciąganie i zatrzymanie 
 
2. Użyteczność. Nie tylko wygląd ale działanie, zasady tworzenia stron www (UI/UX) 
 
3. Treść. Umiejętność pisania i jasnego formułowania przekazu 
 
4. Reklama. Właściwa dla produktu/usługi, wielokanałowy mix (PPC) 
 
5. SEO. Właściwa optymalizacja dla kluczowych wyszukiwarek. (SEM=SEO+PPC) 
 
6. Testowanie. Wielowariantowość, ciągła poprawa, optymalizacja, bezpieczeństwo 
 
7. Analityka. Przekładanie pozyskanych danych na konkretne decyzje 
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Czy mogę to zrobić sam / sama? 
 
- projektowanie i wykonanie strony www 
 
- tworzenie treści (tekst + grafika) 
 
- publikowanie i zarządzanie treścią 
 
- SEM = SEO+PPC, reklama 
 
- analiza danych 
 
… i do tego biznes na bieżąco? 
 
 

 
 



Kompetencje niezbędne do pracy w e-commerce 

zespół ds. e-commerce: 

 

- web designer  – stworzenie strony, zasady UX  

- specjalista ds. pozycjonowania [SEM (PPC,SEO), link building, 
content marketing]  

- copywriter – tworzenie warstwy tekstowej www, social media 

- grafik / fotograf – tworzenie  warstwy graficznej 

- content manager – zarządzanie treściami na stronie www 

- manager projektu – e-commerce to sport zespołowy 
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poważnie? to co ja mam z tym zrobić? 
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internet zmienił wszystko… 

 

- cyfrowy podział i jego konsekwencje - pierwszy i drugi poziom 
/Pippa Norris 2001/ 

 

- cyfrowi imigranci i tubylcy /Mark Prensky 2001/ 
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… ale wszystko zostało bez zmian: 

 

- e-biznes to przecież dalej biznes 

- zmieniają się narzędzia, nie zmieniają się zasady 

- e-commerce jest inwestycją w biznes którą trzeba zaplanować 
jak każdą inną 

 

… co więc mogę zrobić?  
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zastanów się:  

 

- czy potrzebujesz e-commerce ? (tak, potrzebujesz) 

- jak chcesz działać w e-commerce (strona www, social media, 
e-sklep, e-kontakt?) 

- w jakiej formie (technologie pudełkowe, dedykowane, open 
source, SaaS?) 

- ile masz na to czasu i pieniędzy (czas to też pieniądz) 

- co możesz, umiesz zrobić sam/sama (lub chcesz się nauczyć) 

- kto pomoże Ci z resztą zadań? (wybór rzetelnego partnera 
biznesowego / pracownika) 
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jak przygotować się do rozmowy z partnerem w budowie www / e-
commerce? 

 

- zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tematem 

- inspiruj się sprawdzonymi rozwiązaniami 

- przygotuj mapę strony, spisz swoje oczekiwania, określ budżet 

- zadawaj pytania, słuchaj, notuj 

- zrozum  i podsumuj 

- sprawdź i zdecyduj 

 

… i do dzieła (chyba że coś się nie zgadza, wtedy wróć do początku)   
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jak sprawdzić? (nawet, jeśli nie umiem) 

 

- postaw na partnerów z doświadczeniem 

- podnieś swoje kompetencje 

- skorzystaj z narzędzi on-line które pomagają analizować 
portfolio potencjalnego partnera, np: 

 

https://html5.validator.nu 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

https://search.google.com/test/mobile-friendly 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

Bernard Szatkowski 

 

bernard.szatkowski@marr.pl 
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