Podsumowanie spotkania Grupy Merytorycznej e-Badania
11.07.17 r.
Przebieg spotkania
Prezes eIzby, zaprezentowała tematy Konkursu e-Commerce Polska awards 2017 oraz największego
wydarzenia roku: Forum Gospodarki Cyfrowej.
1. Konkurs e-Commerce Polska awards 2017 – zgłoszenia do 13.08.2017
Możecie się Państwo zgłaszać aż w 16 kategoriach. Być może szczególnie interesującą kategorią
okaże się dla Państwa ta, Dla e-sklepów:
Kategorie z zakresu Brandingu:
•
•
•
•

Innowacja roku; Partner kategorii:
Pomysł promocyjny
Design Roku
Mobilny design roku

Kategorie z zakresu Sprzedaży:
• Spójność marki w różnych kanałach sprzedaży
•
•
•
•

Strona Roku; Partner kategorii:
Przełamanie Nieufności
m-Commerce
Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej

Przypominamy że mogą się Państwo zgłaszać do 13.08.17:
http://ecpawards.pl/zglos
2. Forum Gospodarki Cyfrowej – zapraszamy 9.11.2017: forumgc.pl
Forum Gospodarki Cyfrowej będzie wypełnione debatami, prezentacjami i wystąpieniami ekspertów
z Polski oraz z zagranicy, zwieńczone wieczorną galą, prestiżowego i znanego w branży, konkursu eCommerce Polska awards 2017 oraz Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej. Zarówno Forum jak i
wieczorna Gala będą okazją do rozmów biznesowych, nieformalnych spotkań i owocnego
networkingu.
3. Szkoła Gospodarki Cyfrowej
Do zakończenia tegorocznych warsztatów SGC pozostały już tylko jedne zajęcia. O terminie zajęć
będziemy Państwa informować.
Znany jest już termin egzaminu wieńczącego warsztaty. Osoby, które ukończą warsztaty z co najmniej
80% frekwencją, zapraszamy do przystąpienia do egzaminu dnia 09.10.17 o g.09:00. Zdanie
egzaminu równoznaczne jest z otrzymaniem certyfikatu Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Szczegóły
egzaminu prześlemy wkrótce.
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4. DELab
Zaprezentowany został projekt wspólnego przedsięwzięcia badawczego „Polski sektor e-commerce:
potencjał i bariery dla ekspansji zagranicznej” w ramach IGE wraz z DELab
5. Raporty
•
•
•

Przedstawione zostały wstępne wyniki badania Portfel Polaka
Nowa odsłona raportu, który do tej pory dotyczył m-commerce -> rozszerzenie go na
omnichannel
Edycja 2.0 raportu „Płatności cyfrowe”

6. Aktywności na najbliższy czas
• Publikacja raportu „Portfel Polaka” wraz z prośbą o udostępnianie go w social media przez

członków grupy. Raport został już opublikowany, zapraszamy do zapoznania się z jego pełną
wersją: http://eizba.pl/pl/o-nas/aktualnosci/lipiec-20171/raport/
• Współdziałanie ze Zbigniewem Nowickim w celu ustalenia metodologii realizacji badania

omnichannel -> efekt ustaleń zostanie przedstawiony jako koncepcja do konsultacji na
następnej grupie e-badania, podejmiemy próbę zaangażowania sklepów w badanie na
zasadzie dystrybucji linków badawczych do ich klientów (sklepy pozyskają w ten sposób
dodatkowe dane i insighty)
• Przekazanie ankiety do edycji 2.0 badania „Lubię to czy kupuję to” do konsultacji w ramach
grupy (ankieta do przeklikania na grupie zamkniętej e-badania na fb)
• Zapoznanie się dokładniejsze z projektem DELab i przekazanie Prezes Patrycji Staniszewskiej
wniosków i rekomendacji co do ew. realizacji
• Zaangażowanie członków innych grup w tematykę badań – organizacja prezentacji na grupach
wyników badania „Portfel Polaka” lub „Lubię to czy kupuję to 2.0”
• Następne spotkanie grupy mamy zamiar poświęcić na dopracowanie zagadnień do badania
omnichannel -> będzie to spotkanie warsztatowe, o miejscu spotkania oraz terminie
powiadomimy w najbliższym czasie.

KALENDARZ
Zamieszczam najważniejsze daty, które pojawiły się na spotkaniu:
• 18.07.2017 - publikacja Raportu "Portfel Polaka"
• do 13.08.2017 - zgłoszenia do Konkurs e-Commerce Polska Awards 2017 r.

http://ecpawards.pl/zglos
• 09.10.17 o g.09:00 - egzamin Szkoły Gospodarki Cyfrowej
• 9.11.2017 Forum Gospodarki Cyfrowej – zapraszamy forumgc.pl
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