
 

 

 

 

Wystarczy pomysł, w konkursowym pakiecie znajdziesz całą resztę. Weź udział w Cyfrowych Rewolucjach, a 

jeśli wygrasz – otoczymy Twoją firmę kompleksową opieką. Nasi partnerzy przygotowali dla Ciebie zestaw 

najbardziej przydatnych i wartościowych usług w e-commerce. 

 

Rynkowa wartość wszystkich nagród to 325 tys. zł, w tym: 

✓  2 nagrody I stopnia po blisko 110 tys. zł, 

✓  6 nagród II stopnia po 19 tys. zł. 

 

Zobacz, co wchodzi w skład pakietu, który możesz wygrać w Cyfrowych Rewolucjach! 

 

Firmy, których obroty w 2020 roku nie przekroczyły 10 mln zł 

 

I NAGRODA (dla zwycięzcy) 

Oszczędzasz: 110 tys. zł! 

Rodzaj usługi Partner Jak pomoże Ci partner? Wartość rynkowa (netto) 

założenie sklepu Sky Shop 

 

Zaprojektuje indywidualną szatę 

graficzną i identyfikację wizualną 

Twojego sklepu. Założy i będzie go 

wspierać przez 12 miesięcy. 

10 115 zł 

 

widoczność w 

porównywarce 

cenowej 

Ceneo Zapewni obecność i promocję w 

wyszukiwarce cenowej dopasowaną do 

Twoich potrzeb.  

10 000 zł 

 

e-marketing Ideo Force Przez 3 miesiące będzie promować Twój 

sklep w Google Ads. Przygotuje materiały 

graficzne i zadba o budżet na kliknięcia.  

12 000 zł 

 

opieka prawna Lex Secure Przez 12 miesięcy zapewni kompleksową 

obsługę prawną (wersja Premium). 

487,71 zł 

 

mentoring Maciej 

Filipkowski 

Pomoże Ci udoskonalić Twój biznes 

podczas 6 sesji mentoringowych i zaprosi 

do swojego programu „Zaprojektuj swoje 

życie”. 

20 000 zł 

 

pomoc w 

dotarciu do 

klienta  

Samito Zapewni Ci roczny dostęp do 

zaawansowanych narzędzi pozwalających 

dotrzeć do klientów z promocją e-sklepu 

dopasowaną do ich indywidualnych 

potrzeb (pakiet Advanced).  

24 000 zł 

 

płatności PayNow Zwolni Cię z prowizji za obsługę płatności 

online do kwoty 20 tys. zł. 

20 000 zł 

 

szkolenia DIMAQ Przeprowadzi z Tobą indywidualne 

szkolenia z projektowania systemów i 

strategii e-commerce. Dowiesz się, jak 

sprzedawać i promować swoje produkty 

w internecie. 

8 000 zł  

  

logistyka DPD Obniży Twoje wydatki na usługi 

logistyczne o 5 000 zł. Możesz 

wykorzystać je na dostawy lub zakupy w 

sklepie z opakowaniami DPD. 

5 000 zł 

 

NAGRODY II STOPNIA (dla 3 wyróżnionych firm) 

Oszczędzacie po 19 tys. zł! 

 

Rodzaj usługi Partner Jak pomoże Ci partner? Wartość rynkowa (netto) 

założenie sklepu Sky-shop.pl 

 

Pomoże Ci szybko i wygodnie otworzyć 

sklep w formule abonamentowej. Przez 

1 470 zł  

  

 



 

 

 

 

6 miesięcy będziesz mieć darmowy 

dostęp do abonamentu Business. 

e-marketing 

(audyt) 

Ideo Force Zapewni jedną z wybranych przez 
Ciebie usług:  

✓ analizę sklepu pod kątem 
widoczności w wyszukiwarce 
Google.pl (SEO),  

✓ analizę sklepu pod kątem 
wygody użytkownika (UX) 

✓ analizę kampanii reklamowych 
Google Ads i Facebook Ads 

✓ przygotowanie treści do 
Twojego sklepu do 20 000 
znaków. 

3 000 zł  

  

 

opieka prawna Lex Secure Przez 12 miesięcy zapewni 

kompleksową obsługę prawną (pakiet 

Standard). 

292,59 zł  
  

 

szkolenia DIMAQ Zaprosi 2 osoby z Twojej firmy na 

wybrane szkolenie online:  

✓ Social Media od A do Z 
✓ Digital Marketing od podstaw 
✓ Content Marketing i Web - 

writing 
✓ E- mail Marketing 
✓ SEM 
✓ SEO 

1792 zł  

 

pomoc w 

dotarciu do 

klienta 

Samito Zapewni Ci 3-miesięczny dostęp do 

zaawansowanych narzędzi 

pozwalających dotrzeć do klientów z 

promocją e-sklepu dopasowaną do ich 

indywidualnych potrzeb (pakiet Basic). 

2 400 zł 

 

płatności PayNow Zwolni Cię z prowizji za obsługę 

płatności online do kwoty 3 tys. zł. 

3 000 zł 

 

widoczność w 

porównywarce 

cenowej 

Ceneo Zapewni obecność i promocję w 

wyszukiwarce cenowej dopasowaną do 

Twoich potrzeb.  

4 000 zł 

 

logistyka DPD Przekaże Ci pakiet 150 kodów na paczki 

krajowe za 1 zł każda w usłudze DPD 

Pickup. 

 

2 698,5 zł 

 

Firmy, których obroty w 2020 roku wyniosły między 10 a 50 mln zł  

 

I NAGRODA (dla zwycięzcy) 

Oszczędzasz: 107 tys. zł! 

Rodzaj usługi Partner Jak pomoże Ci partner? Wartość rynkowa (netto) 

mentoring Maciej 

Filipkowski 

Pomoże Ci udoskonalić Twój biznes 

podczas 6 sesji mentoringowych i zaprosi 

do swojego programu „Zaprojektuj swoje 

życie”. 

20 000 zł 

 

widoczność w 

porównywarce 

cenowej 

Ceneo Zapewni obecność i promocję w 

wyszukiwarce cenowej dopasowaną do 

Twoich potrzeb.  

10 000 zł 

 

e-marketing CUBE Przeprowadzi analizę sklepu pod kątem 
widoczności w wyszukiwarce Google.pl 
(SEO) oraz zarekomenduje treści na 
Twoją stronę. 
 

10 000 zł 

 

 

opieka prawna Gessel Zapewni Twojemu sklepowi 20 h 

specjalistycznego doradztwa prawnego 

(odpowiednio do potrzeb Twojego 

sklepu). 

10 000 zł 



 

 

 

 

pomoc w 

dotarciu do 

klienta 

Samito Zapewni Ci roczny dostęp do 

zaawansowanych narzędzi pozwalających 

dotrzeć do klientów z promocją e-sklepu 

dopasowaną do ich indywidualnych 

potrzeb (pakiet Advanced).  

24 000 zł 

 

płatności PayNow Zwolni Cię z prowizji za obsługę płatności 

online do kwoty 20 tys. zł. 

20 000 zł 

  

 

szkolenia DIMAQ Przeprowadzi z Tobą indywidualne 

szkolenia z projektowania systemów i 

strategii e-commerce. Dowiesz się, jak 

sprzedawać i promować swoje produkty 

w internecie. 

8 000 zł  

  

logistyka DPD Obniży Twoje wydatki na usługi 

logistyczne o 5 000 zł. Możesz 

wykorzystać je na dostawy lub na zakupy 

w sklepie z opakowaniami DPD. 

5 000 zł 

 

NAGRODY II STOPNIA (dla 3 wyróżnionych firm) 

Oszczędzacie po 19 tys. zł! 

 

Rodzaj usługi Partner Jak pomoże Ci partner? Wartość rynkowa (netto) 

e-marketing 

(audyt) 

Ideo 

Force 

Zapewni jedną z wybranych przez Ciebie 
usług:  

✓ analizę sklepu pod kątem 
widoczności w wyszukiwarce 
Google.pl (SEO),  

✓ analizę sklepu pod kątem wygody 
użytkownika (UX) 

✓ analizę kampanii reklamowych 
Google Ads i Facebook Ads 

✓ przygotowanie treści do Twojego 

sklepu do 20 000 znaków. 

3 000 zł  

  

 

e-marketing 

(audyt) 

CUBE Przeprowadzi jeden z dwóch audytów 

reklamowych w Twoim sklepie: 

✓ audyt SEO Quick Wins  
✓ audyt kampanii PPC w Facebook i 

Google 

1 000 zł 

opieka prawna Gessel Zapewni Twojemu sklepowi 6 h 

specjalistycznego doradztwa prawnego 

(odpowiednio do potrzeb Twojego sklepu). 

3000 zł  

 

 

pomoc w 

dotarciu do 

klienta 

Samito Zapewni Ci 3-miesięczny dostęp do 

zaawansowanych narzędzi pozwalających 

dotrzeć do klientów z promocją e-sklepu 

dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb 

(pakiet Basic). 

2 400 zł 

 

płatności PayNow Zwolni Cię z prowizji za obsługę płatności 

online do kwoty 3 tys. zł. 

3 000 zł 

 

widoczność w 

porównywarce 

cenowej 

Ceneo Zapewni obecność i promocję w 

wyszukiwarce cenowej dopasowaną do 

Twoich potrzeb.  

4 000 zł 

 

logistyka DPD Przekaże Ci pakiet 150 kodów na paczki 

krajowe za 1 zł każda w usłudze DPD Pickup. 

 

2 698,5 zł 

 
Poza nagrodami każdemu zwycięzcy i wszystkim wyróżnionym firmom przyznamy dodatkowe 
pieniądze na poczet podatku dochodowego od wygranych w konkursach.  
  

Dodatkowo, na wszystkich uczestników konkursu czekają nagrody pocieszenia! 

✓ 10% rabatu na usługi Sky-Shop (dotyczy nowych klientów Sky-Shop) 



 

 

 

 

✓ przy wykupieniu usługi Google Ads lub Facebook Ads na 3 miesiące – pierwszy miesiąc obsługi GRATIS 

od IdeoForce lub przy wykupieniu usługi pozycjonowania sklepu w google.pl na 6 miesięcy – pierwsze 

dwa miesiące obsługi GRATIS od IdeoForce 

✓ jednorazowa usługa: „Pakiet Pierwsza Porada gratis” od LexSecure 

✓ 10% rabat na wybrane szkolenie od Dimaq 

✓ 20% zniżki na dowolny pakiet narzędzi z oferty na pierwsze 3 miesiące od Samito 

✓ 200 zł na licytowanie pozycji dla wszystkich nowych sklepów, które zarejestrują się na Ceneo  

✓ 33% rabatu na nadanie paczki w DPD PickUp oraz specjalna oferta handlowa 

✓ 20% rabat na działania SEO lub na prowadzenie kampanii PPC (Facebook lub Google) od Cube Group 

 

 


