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Biznesy rodzinne w Stanach Zjednoczo-
nych zostały wyparte z rynku przez duże 
sieci sklepów i znane marki, które zaczęły 
sprzedawać swoje produkty w ogromnych 
centrach handlowych.
Mały przedsiębiorca nie był w stanie 
konkurować z siłą nabywczą, godzinami 
otwarcia sklepów oraz selekcją produktów 
oferowanych przez duże sieci handlowe. 
Nagle klienci mieli wybór pomiędzy kil-
kunastoma sklepami, tam gdzie kiedyś był 
tylko jeden, możliwością robienia zakupów 
do późna wieczorem lub nawet w niedzielę 
– oraz cenami, których właściciele małych 
sklepów nie byli w stanie zaoferować.
W języku Doskonałości Operacyjnej to było 
„danie klientom tego, czego chcą, tam gdzie 
chcą to nabyć, w cenie, na którą ich stać”. 
Oferta dużych sklepów była lepsza i bar-
dziej atrakcyjna niż sklepów rodzinnych.
Ale bezpieczna pozycja dużych sklepów nie 
trwała zbyt długo dzięki szybko dojrzewa-
jącemu biznesowi e-commerce, który stał 
się istotnym konkurentem w walce o udział 
w rynku.

Narodziny
Amazon został założony w 1994 roku i roz-
począł działalność on-line w 1995 roku. 
Jego model był prosty – sprzedawać książki 
przez Internet. Bez kosztów stałych prowa-
dzenia sklepów, które podwyższałyby ceny. 

„Sklep” – czyli strona internetowa – 
otwarta dwadzieścia cztery godzi-
ny na dobę.
„Dawanie klientom tego, czego 
potrzebują, tam gdzie tego po-

trzebują i w cenie, którą mogą 
za to zapłacić” – czyli for-
muła sukcesu dużych 
sieci handlowych – zo-
stała zakwestionowana 
przez jeszcze bardziej 
efektywny sposób 

na biznes.
Rozprzestrze-

niająca się 
d o s t ę p -
n o ś ć 

i po-

pularność Internetu – w połączeniu z debiu-
tem Amazon i jego niesamowitym wzro-
stem sprzedaży – zaskoczyła wszystkich 
innych sprzedawców książek. Wkrótce lu-
dzie zaczęli przychodzić do księgarni po to, 
aby przejrzeć książki na półkach, a potem 
wrócić do domu i zamówić je w Internecie 
po tańszych cenach. To zewnętrzne zakłóce-
nie wywarło na księgarniach ogromną i na-
tychmiastową presję do działania.
Pierwszą reakcją księgarń było popra-
wienie jakości obsługi klientów. Jedna 
z największych sieci księgarń – Barnes & 
Noble – postanowiła otworzyć dużą ka-
wiarnię, gdzie intelektualiści i studenci 
mogli zrelaksować się czytając książki, 
podyskutować ze znajomymi i miło spę-
dzić czas przy kawie i ciastkach. Strategia 
Barnes & Nobles polegała na uczynieniu 
z ich księgarń czegoś w rodzaju „mekki”, 
do której się przychodzi, a nie tylko skle-
pu. Księgarnia weszła nawet we współ-
pracę ze Starbucks, który dostarczał im 
kawę i ciastka.
Ta strategia w dużej mierze okazała się 
słuszna i wystarczająca, żeby przeciwdzia-
łać efektom powstania Amazon i prawdo-
podobnie ocaliła Barnes & Noble dając tej 
firmie wystarczająco czasu na stworzenie 
własnej księgarni internetowej BN.com.
Niestety większość pozostałych księgarń 
nie zareagowała wystarczająco szybko 
i zdecydowanie, co przyczyniło się do znacz-
nego spadku ich sprzedaży i utraty ich po-
zycji rynkowej lub do bankructwa.

Logistyka
Sprzedaż książek to nie był szczyt ambicji 
Amazon. W ostatnich latach Amazon roz-
szerzył swoją ofertę o sprzedaż różnego 
rodzaju dóbr konsumenckich. Oczywiście 
sprzedaż tak wielu różnych produktów wy-
magała znacznych inwestycji w infrastruk-
turę logistyczną – od momentu zakupu, po-
przez składowanie i transport. W rezultacie 
Amazon ewoluował ze zwykłego sklepu on-
line, gdzie klient może nabyć tylko produk-
ty, do jednej z najbardziej zaawansowanych 
firm logistycznych na świecie.
W tym okresie rozwoju Amazon zaczęło się 
również dziać coś dziwnego. Małe sklepy 

rodzinne zaczęły wracać na rynek. Nie jako 
tradycyjne sklepy, ale jako sprzedawcy in-
ternetowi.
Wielu spośród tych debiutujących sprze-
dawców rozpoczynało swoją karierę 
na eBay – internetowym domu aukcyjnym. 
Ale w miarę jak ich biznesowy model ewo-
luował - od jednorazowych sprzedaży przy-
padkowych produktów do zaspokajania po-
trzeb bardziej formalnych nisz rynkowych 
– odkrywali, że potrzebują składować więcej 
zapasów, niż mogli pomieścić w swoich do-
mach. Jednak powrót do tradycyjnego mo-
delu sprzedaży w sklepie był nieopłacalny.
Amazon zorientował się, że istnieje duże 
zapotrzebowanie na jego usługi logistycz-
ne i transportowe, jako zewnętrznej firmy 
logistycznej (Third-Party Logistics) wśród 
niszowych sprzedawców internetowych. 
W efekcie Amazon opracował strategię ob-
sługi tego rynku i wprowadził ją w życie.
Rezultat był korzystny dla obu stron: 
klienci Amazon skorzystali mając dostęp 
do o wiele bogatszej oferty produktowej 
oraz do kilku (nierzadko konkurujących 
ze sobą) źródeł. Sprzedawcy skorzystali 
na dostępie do bardzo szerokiego rynku 
użytkowników Internetu (we wszystkich 
krajach, w których dostępne są usługi 
Amazon). Amazon zwiększył swoje do-
chody o prowizje od sprzedaży małych 
przedsiębiorców i wykorzystał potencjał 
swoich zasobów logistycznych. Ama-
zon także udostępnił „Cloud computing” 
– sprzedając usługi wykorzystujące tę 
ogromną infrastrukturę informatyczną.
Pomimo tego że teoretycznie możliwe jest 
uzyskanie efektu skali dla sprzedaży przez 
Internet i/lub rozwiązań logistycznych, 
to jednak istnieje wiele przeszkód, żeby 
do tego nie doszło. W rezultacie interneto-
we sklepy lub firmy logistyczne wyglądają 
jak internetowe wersje rodzinnych sklepów, 
które funkcjonowały w USA i nigdy nie wy-
korzystały swego potencjału.

rewolucyjny model sprzedaży i logistyki
Joseph F. Paris, prezydent XONITEK Group of Companies

Amazon
Modele biznesowe ecommerce i eLogistyka, które sprawdzi-
ły się z sukcesem w usA, muszą jeszcze przejść długą drogę, 
zanim zostaną w pełni wdrożone w ue.

amazon was founded in 1994 and 
came on-line in 1995. its model 
was simple – sell books through the 
internet. There would be no retail overhead 
to be absorbed that inflated the sale price 
of its products whatsoever. The “store” – its 
website – would be open 24/7. “Giving the 
customer what they want, when they want 
it, at a price they can afford” – a successful 
a formula for the big-box retailer – was 
going to be challenged by an even more 
efficient way: internet retail and state of the 
art logistics.
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