
jako istotny 
element rozwoju
rynku zdrowia

Dagmara Brzezińska-Marcu, Dyrektor Działu Zdrowie i Uroda, Sport, Dziecko, Supermarket 
Agnieszka Zychora, Business Unit Manager, kategoria Zdrowie i Uroda



Lider na 
polskim 
rynku                 
e-commerce

1999
100% C2C

C2C / B2C

2019
92% B2C + retailer

19.1 m
użytkowników / m-ce

125 tys. 
sprzedających

*Allegro, Gemius January 2019



* BRANDFIBRES DASHBOARD, 01.05-31.08.2018, N=36 438 (of which analyzed on the sample: N=2 592) 
** Kantar Millward Brown – Brand Tracking - TG: online users, 16-54 y.o. 01-11.2018

ASORTYMENT I SELEKCJA

92%
Użytkowników wyraża pozytywne/ 

neutralne opinie na temat szerokości i 
różnorodności dotępnego asortymentu*    

OFERTA 

85%
Użytkowników wyraża pozytywne / 

neutralne opinie na temat dostępnych 
ofert*

DOSTAWA 

77%
Pozytywnie oceniło metody dostaw*

W oczach konsumentów Allegro odpowiada na ich główne potrzeby 

430M
Ilość produktów 
sprzedana w 2018 roku



Digitalizacja wywiera coraz większy wpływ na rozwój rynku zdrowia 

* Source: PMR & Euromonitor 2019

+6.3%

Wzrost kategorii        
na rynku

Wzrost kategorii 
w e-commerce

+17.4%

~1.6 mld

wartość wysyłkowej sprzedaży* 

~30%

Udziału w rynku e-commerce

Wzrost kategorii 
Zdrowie na Allegro 

+50% RdR



Ponad 250 tysięcy ofert profesjonalnego sprzętu medycznego 
w jednym miejscu

* Source: PMR & Euromonitor 2019

26%

22%

20%

14%

13% 5%

urządzenia medyczne sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny specjalistyczny sprzęt medyczny

wyposażenie szpitali i gabinetów sprzęt i urządzenia do masażu materiały higieniczne i opatrunkowe



Urządzenia medyczne to ponad 40 tysięcy ofert 



Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, ponad 83 tysiące ofert 



Specjalistyczny sprzęt medyczny, ponad 66 tysięcy ofert



TOP sprzedaży urządzeń medycznych 

Zestaw 2 urządzeń:
Holter EKG TLC5000 
Holter ciśnieniowy

Aparat EKG 
premium -

Elektrokardiograf

Ultrasonograf Elektrokardiograf Aparat EKG 
600G

Cyfrowy aparat USG, 
ultrasonograf, PW 

doppler, LCD

Tympanometr MAICO MI 24 z
pomiarem odruchu

Przenośny MONITOR APARAT  
EKG polskie menu software

OTOSKOP TM-OT100 TECH-MED.
LED WZIERNIKI BATERIE

Ultrasonograf GE Logiq P6 + 
3 głowice USG

Przenośna 
głowica USG 

Lumify Philips



Wyposażenie szpitali i gabinetów, ponad 32 tysięcy ofert 



Kilka ciekawostek

Sprzedanych 
879 tysięcy 
opakowań 
rękawiczek

Sprzedanych 
15 tys. 

fartuchów 
medycznych

Kolor biały jest 
najczęściej 

wybieranym 
kolorem 

fartuchów 
(sprzedaż 11 tys.) 
ale lubiane też są 

wielokolorowe 
(1,2 tys.)

Po produkty 
do sterylizacji 
i dezynfekcji 

klienci 
wracali do 
nas aż 118 

tysięcy razy

Średnia sprzedaż 
dzienna 

autoklawów na 
Allegro to aż 13,5 

tysięcy PLN

Najwięcej 
termometrów 

bezdotykowych 
sprzedaje się w 

niedziele i 
poniedziałki w 

godzinach 20-21

Sprzedanych 
294 sztuk 

urządzeń do 
badań EKG

Najchętniej 
kupowane 

kolory 
stetoskopów to 

niebieski, 
granatowy, 
czerwony, 
zielony, a 

nawet różowy

Najchętniej 
kupowane -

ponad 700 razy -
są czepki 

wielokolorowe 

Sprzedanych 
11,9 tysięcy 

stetoskopów
Zdecydowanie 

częściej sprzedają 
się fartuchy 

damskie, bo aż 8,2 
tysięcy vs fartuchy 

męskie 1,8tys

Źródło: dane wewnetrzne Allegro, sprzedaż 01-10.2019



Specjalna strona dedykowana dla B2B



Co oferujemy?



Leasing na Allegro

Leasing na Allegro obejmuje przedmioty 
od 700 zł do 60 000 zł

Oferta leasingu obejmuje: 

Leasing (przedmioty od 1 500 zł do 60 000 zł)

Pożyczka leasingowa (od 700 zł do 20 000 zł)

Średnia wartość koszyka to ok. 3 000 zł

Decyzja o zakupie w leasing jest natychmiastowa 
(blisko 70% wniosków o leasing było złożonych 
w czasie krótszym niż 15 min od poznania oferty)

60% umów o leasing jest zawieranych do 30 min po otrzymaniu 
decyzji leasingowej



Leasing na Allegro



Leasing na Allegro



Niezależnie od tego jaką formę prawną ma nadana 
jednostka szpitalna (Indywidualna Działalność, Spółki 
z o.o., s.c, jawne, komandytowe, Jednostki Samorządu 
terytorialnego, SPZOZ)

Wymagany wpis w rejestrze publicznym – Regon, KRS, 
CEiDG 

Zakup odpiszesz w koszty swojej firmy

Dogodny okres spłat od 1 do 18 miesięcy

Możliwość „Kup w leasingu” także dla jednostek szpitalnych 



Dlaczego przyłączyliśmy się do

Zależy nam na rozwijaniu współpracy 
merytorycznej z podmiotami 
zrzeszonymi w federacji.

Mamy wieloletnie doświadczenie w 
zakresie wspierania rozwoju rynku 
urządzeń medycznych, wyposażenia 
szpitali i gabinetów lekarskich.

Razem z naszymi partnerami 
biznesowymi chcemy działać na rzecz 
budowania nowoczesnego sektora 
ochrony zdrowia, promując 
innowacyjne, cyfrowe rozwiązania 
biznesowe.

Dalej chcemy rozwijać łatwo 
dostępne narzędzia finansowania 
zakupu sprzętu medycznego w tym 
leasing oraz inne tworzone z myślą o 
klientach firmowych.

Chcemy wspierać rozwój e-aptek.



Dziękujemy 
za uwagę.

Dagmara Brzezińska-Marcu, Dyrektor Działu Zdrowie i Uroda, Sport, Dziecko, Supermarket 
Agnieszka Zychora, Business Unit Manager, kategoria Zdrowie i Uroda


