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Rynek kryptowalut – Top 10
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Źródło: http://coinmarketcap.com



Kryptowaluty (Forex)
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Źródło: http://coinmarketcap.com



Czy tym można płacić w m/e –Commerce i  ile 
stracić/zyskać?
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Źródło: http://coinmarketcap.com



Gdzie jest miejsce kryptowalut jako metody 
płatności w e/m-commerce?

Źródło: opracowanie własne; www.ecommerce-europe.eu; Gemius: eCommerce w Polsce 2014, PMR 2014

http://www.ecommerce-europe.eu/


Czy eRetail (eCommerce, mCommerce) 
jest już gotowy na kryptowaluty?

Źródło: Internet

The world's largest retailer is also the 
world's largest, fastest-growing and 
most dynamic ecommerce 
organization.



Bitcoin Shop (NASDAQ:BTCS)
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Bitcoin Shop, Inc. operates a beta ecommerce marketplace. 

•On-line ecommerce marketplace where consumers could purchase merchandise using digital currencies, such as bitcoin, litecoin, and dogecoin. 

•Bitcoin Shop, Inc. is headquartered in Arlington, Virginia.

•Bitcoin Shop's primary growth target is to diversify its vendor and customer base. 

•Currently the company's only affiliate is Amazon, but its business model makes it highly scalable. 

The company has stated that it is currently targeting Best Buy, Target Pet Smart, JC Penney and Walmart as potential affiliate 
sellers. 

•As a secondary, but related, focus is to develop exclusive relationships with sellers.

Bitcoin Shop is also seeking to expand to new geographies, as virtual currency acceptance becomes prevalent. 

Bitcoin Shop expects to duplicate its U.S. operations in other markets.

•GoCoin, the first international payment platform for digital currencies, today announced it has closed a $1.5 million Series A equity financing led by Bitcoin Shop, 
Inc. (OTCQB: BTCS) and former Facebook COO, Owen Van Natta. Crypto Currency Partners also participated in the round. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji BTCS



Jak rozwój e/m-Commerce może wpływać na 
stosowanie kryptowaluty?

Źródło: www.ecommerce-europe.eu; Gemius: eCommerce w Polsce 2014, PMR 2014

Według prognoz Goldman Sachs z 2014 w roku 2015 r. udział handlu 
mobilnego w e-commerce na świecie wyniesie ok. 33% 

W 2015 w Polsce udział ten osiągnie poziom ok. 7%. 

Szybki wzrost zgodnie z trendem globalnym.

http://www.ecommerce-europe.eu/


Kwestie do dyskusji

Źródło: opracowanie własne

Jaka jest perspektywa 
kryptowalut w e/m-

commerce?

• Czy kryptowaluty zmienią 
zwyczaje zakupowe 
klientów

• Co z polskimi 
kryptowalutami?

• Czy e-commerce 
powinien zachęcać do 
stosowania kryptowalut?

• Jakie kategorie 
produktów powinny być 
przedmiotem transakcji?

• Co z niestabilnością 
kursów?

Jak kryptowaluta może być 
wykorzystywana? 

• Jako program 
lojalnościowy dla 
klientów sklepów  

• Sprzedaż  ratalna

• Trials

Kto i ile na tym 
zyska/straci?

• Klient

• Sklep

• Dostawca walut

• ?
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