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Podsumowanie raportu
Amazon współpracuje w Europie z ponad 900 tys. niezależnych partnerów, w tym ze sprzedawcami, programistami, twórcami, 
autorami i dostawcami. Każdy przedsiębiorca z pomysłem na biznes może w szybki i prosty sposób rozpocząć sprzedaż 
online za pośrednictwem Amazon, ponieważ już od pierwszego dnia współpracy oferujemy kompleksowy zestaw narzędzi 
umożliwiających prowadzenie działalności przez Internet. Obecnie działamy we współpracy z tysiącami polskich sprzedawców, 
których większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

MŚP odpowiadają za sprzedaż ponad 50% towarów oferowanych w naszych europejskich sklepach internetowych. Stale 
pracujemy nad kolejnymi narzędziami, które pozwalają im rozwijać biznes, ponieważ od ich sukcesu zależy także nasz sukces. W 
2020 r. przeznaczyliśmy ok. 2,8 miliarda euro na infrastrukturę logistyczną, narzędzia, usługi, programy, szkolenia i nasz zespół 
w Europie, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom sprzedającym towary za pośrednictwem Amazon w osiągnięciu 
sukcesu. Jednocześnie poszerzyliśmy naszą ofertę o ponad 250 nowych narzędzi i usług, aby umożliwić im wprowadzanie 
nowych produktów, rozszerzenie działalności w Polsce, Europie i na świecie, optymalizację i analizę działalności oraz ochronę ich 
własności intelektualnej. To właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom możemy zapewnić naszym klientom najwyższą 
jakość obsługi i szeroki wybór produktów w niskich cenach, w zamian za co oferujemy dostęp do zaufanej platformy zakupowej, 
która umożliwia dotarcie do setek milionów aktywnych kont klientów na całym świecie.

Amazon od wielu lat współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Europie, a zapewnianie im odpowiedniego 
wsparcia stanowi jeden z podstawowych elementów naszej działalności. Niniejszy raport pokazuje odporność na zmiany, 
przedsiębiorczość i sukces biznesowy, jaki odniosły MŚP współpracujące z Amazon. Pokazuje on również, że codziennie 
wspieramy działalność ponad 2,5 tys. polskich małych i średnich przedsiębiorstw sprzedających na Amazon, które w 2020 r. 
sprzedały za pośrednictwem naszych sklepów ponad 15 milionów produktów i utworzyły 10 tys. pośrednich miejsc pracy.
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Wyniki małych i średnich przedsiębiorstw  
w Polsce
Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej kryzysem COVID-19 udało nam się pomóc wielu małym i średnim 

przedsiębiorstwom w rozpoczęciu działalności online, a także w zapewnieniu im odpowiedniego wsparcia, a 

nawet zwiększeniu sprzedaży. Działalność współpracujących z nami MŚP przyniosła także wiele korzyści lokalnym 

społecznościom i polskiej gospodarce: małe i średnie przedsiębiorstwa sprzedające towary na Amazon przyczyniły  

się do powstania ponad 10 tys. nowych miejsc pracy w Polsce.

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Polsce w Liczbach 
Styczeń–Grudzień 2020

Ponad 2,5 tys. polskich małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż za 

pośrednictwem Amazon.

Sprzedaż eksportowa polskich MŚP 

oferujących swoje towary na Amazon 

wyniosła ponad 500 milionów euro.

Polskie MŚP odnotowały średnią sprzedaż w 

wysokości ponad 280 tys. euro – wzrost rok 

do roku z poziomu 190 tys. euro.

Polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 15 

milionów produktów – wzrost rok do roku 

z poziomu 10 milionów. Oznacza to że, co 

minutę sprzedają one średnio 30 produktów.

Sprzedaż ponad 500 polskich MŚP 

oferujących swoje towary na Amazon 

przekroczyła 100 tys. euro, a ponad 50 

polskich MŚP po raz pierwszy wyniosła 

ponad 1 milion euro.  

Ponad 1 tys. polskich MŚP skorzystało z 

programu Fulfillment by Amazon, a ich 

sprzedaż wzrosła o 80%.  

5 głównych kategorii produktów sprzedawanych przez polskie MŚP na Amazon to: Uroda, Dom, Odzież, 

Zabawki, Sport; dla eksportu są to: Uroda, Dom, Odzież, Zabawki, Meble.
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Opinie partnerów z sektora MŚP 
współpracujących z Amazon w Polsce 

“Sprzedając nasz pierwszy namiot nie myślałyśmy, że firma w  

 takim stopniu się rozrośnie. Dzisiaj dzięki naszej stronie  

 internetowej oraz sklepowi na Amazon, nasze produkty trafiają na  

 rynek całej Europy oraz Ameryki Północnej. Korzystamy z systemu  

 FBA, który umożliwia przedsiębiorcom „przerzucenie” części  

 zadań na Amazon. Amazon zajmuje się promocją, dystrybucją,  

 zwrotami. W ten sposób ułatwia nam pracę. Stworzyłyśmy  

 specjalne produkty z myślą o ich sprzedaży na Amazon – są one  

 pakowane w inny sposób. Opracowałyśmy też całą linię  

 produktów, które można kupić tylko i wyłącznie na Amazon.”

 —Katarzyna Wojtczak, właścicielka CozyDots

“Możliwość przekazania towaru do jednego centrum i jego dalsza  

 pełna obsługa przez Amazon daje mnie i moim pracownikom czas,  

 który możemy przeznaczyć na faktyczny rozwój biznesu – czyli  

 pracę koncepcyjną nad nowymi produktami czy budowę marki.  

 Ponadto ta niepisana korzyść jest niezwykle istotna, gdy klienci  

 przeglądają nasze produkty, jednocześnie mając pewność, że  

 jesteśmy wiarygodni – w końcu sprzedajemy na Amazon.”

 —Cyprian Iwuć, właściciel Rainbow Socks

“Nasze ubrania od początku do końca powstają w miejscowości  

 Końskie, w Polsce. Tu je projektujemy, szyjemy i stąd je wysyłamy  

 do klientów. Resztą zajmuje się Amazon. Amazon daje nam  

 możliwość otwarcia całkiem nowego kanału dystrybucji na  

 całkowicie nowym rynku, bez zbędnych formalności. Jest to  

 niesamowita szansa i dla mnie, i dla marki, na dotarcie do  

 ogromnej grupy nowych klientek z całego świata.”

 —Katarzyna Janecka, właścicielka oraz projektantka marki TOVA



Więcej na temat współpracy Amazon z małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami oraz wsparcia na jakie 

mogą liczyć możesz dowiedzieć się na stronie:  
https://blog.aboutamazon.pl/ 


