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Ranking Zaufane Opinie Ceneo.pl: 

Ranking powstał na podstawie miliona ankiet wypełnionych przez użytkowników między styczniem, a grudniem 2013 roku. Sklepy 

prezentujące swoją ofertę na Ceneo.pl zostały podzielone na 6 kategorii:  

1. Elektronika użytkowa 

2. Motoryzacja 

3. Multimedia 

4. Styl życia 

5. Świat komputerów i gier 

6. Zdrowie i uroda 

Sklepom w poszczególnych kategoriach przypisano punkty na podstawie następujących kryteriów: 
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Jakość obsługi – ocenie zostało poddane ogólne wrażenie z zakupów dokonanych w danym sklepie. Maksymalna liczba punktów do 

zdobycia – 10.  

Ocena za dostawę towaru – oceniano szybkość wysyłki oraz to czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu. Maksymalna liczba punktów do 

zdobycia – 10. 

Ocena komunikacji ze sklepem – oceniano poziom komunikacji: czy sklep odpowiadał na maile i telefony, czy wystarczająco często 

informuje o statusie zamówienia. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 10. 

Procentowy udział ofert ze zdefiniowanym statusem dostępności – sprawdzano czy sklep informuje klienta o tym, czy towar jest 

dostępny od ręki, czy jednak trzeba na niego dłużej poczekać. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 3. 

Uczestnictwo w Programie Ochrony Kupujących (POK) – jeśli sklep jest objęty Programem Ochrony Kupujących Ceneo.pl przez 

cały rok – zdobywa 5 punktów. 

Średnia miesięczna ilość Zaufanych Opinii – im więcej Zaufanych Opinii sklep otrzymuje od swoich klientów, tym więcej punktów 

może zdobyć. (np. 100 opinii – 1 pkt). 

Punkty odbioru osobistego – sklepy, które posiadają takie punkty otrzymują 3 punkty. 

Jaki procent użytkowników poleca dany sklep – w tej kategorii można zdobyć 10 punktów pod warunkiem, że sklep jest polecany 

przez co najmniej 98% klientów. 

Każdy sklep mógł otrzymać maksymalnie 56 punków 
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Miejsce Nazwa sklepu 

1 HURT.COM.PL 

2 MEGAMARKET.COM.PL 

3 MIXMEDIA.PL 

4 2BIS.PL 

5 OLEOLE.PL 

6 KBSOUND.PL 

7 SWIATKIEROWCY.PL 

8 E-FOTOJOKER.PL 

9 SKLEPFOTOGRAFICZNY.COM.PL 

10 MEGAMEDIA.PL 

Kategoria:   ELEKTRONIKA UŻYTKOWA 

Drugi rok z rzędu w tej kategorii miejsce pierwsze należy do 

sklepu hurt.com.pl. Sklep, którego siedziba mieści się w 

Gdańsku, oferuje sprzedaż hurtową i detaliczną, specjalizuje 

się w sprzedaży baterii, akumulatorków, ładowarek, źródeł 

światła i artykułów elektronicznych. 

Na drugie miejsce z czwartego awansował istniejący od 2006 

roku sklep megamarket.com.pl. Pierwszy raz w zestawieniu 

i od razu na podium znalazł się sklep mixmedia.pl z Zabrza.  

http://www.hurt.com.pl/
http://www.megamarket.com.pl/
http://www.mixmedia.pl/
http://www.2bis.pl/
http://www.oleole.pl/
http://kbsound.pl/
http://swiatkierowcy.pl/
http://www.e-fotojoker.pl/
http://www.sklepfotograficzny.com.pl/
http://megamedia.pl/
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Miejsce Nazwa sklepu 

1 STREFAKIEROWCY.PL 

2 OPONYMAX.PL 

3 BOXCARS.PL 

4 MOTOINTEGRATOR.PL 

5 ALKOTESTERY.COM 

6 SKLEPOPON.COM 

7 GEREX.PL 

8 TWOJEAUTO24.PL 

9 MOTOCHEMIA.PL 

10 FOX.RZESZOW.PL 

Kategoria:   MOTORYZACJA  

Branża motoryzacyjna jest na tyle dynamiczna, że w 

przeciągu roku czołówka sklepów, które cieszą się zaufaniem 

klientów diametralnie się zmieniła.  

Pierwsze miejsce zajął awansujący z trzeciego miejsca sklep 

strefakierowcy.pl.  

Kolejne, drugie miejsce zajął sklep oponymax.pl, a listę 

trzech najlepszych sklepów w kategorii Motoryzacja zamyka 

sklep boxcars.pl.  

 

http://strefakierowcy.pl/
http://oponymax.pl/
http://boxcars.pl/
http://www.motointegrator.pl/
http://alkotestery.com/
http://www.sklepopon.com/
http://www.gerex.pl/
http://twojeauto24.pl/
http://www.motochemia.pl/
http://www.fox.rzeszow.pl/
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Miejsce Nazwa sklepu 

1 WELTBILD.PL 

2 LEGOLAS.PL 

3 MUZYKUJ.PL 

4 BONITO.PL 

5 MADBOOKS.PL 

6 KSIEGARNIA.PWN.PL 

7 POCZYTAJ.PL 

8 MATRAS.PL 

9 CZYTAM.PL 

10 KSIEGARNIAWARSZAWA.PL 

Kategoria:   MULTIMEDIA  

Pierwsze miejsce zajęła internetowa księgarnia weltbild.pl. 

Niemiecki wydawca  po raz drugi z rzędu tryumfuje w tej 

kategorii.  

Ubiegłoroczni zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w 2013 

roku nie obronili swojej pozycji. Miejsce madbooks.pl i 

matras.pl, zajęły sklepy legolas.pl i muzykuj.pl – oba 

debiutujące w zestawieniu.  

 

http://www.weltbild.pl/
http://www.legolas.pl/
http://muzykuj.pl/
http://bonito.pl/
http://madbooks.pl/
http://ksiegarnia.pwn.pl/
http://www.poczytaj.pl/
http://www.matras.pl/
http://czytam.pl/
https://ksiegarniawarszawa.pl/
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Miejsce Nazwa sklepu 

1 ZOOEXPRESS.PL 

2 3KROPKI.PL 

3 SUPERZABAWKI.COM.PL 

4 NEXTERIO.PL 

5 A-Z-DECOR.PL  

6 NASTOPY.PL 

7 CZASZABAWY.PL 

8 TELEKARMA.PL 

9 SKLEP-PRESTO.PL 

10 KRAINAZABAWY.PL 

Kategoria:   STYL ŻYCIA  

Wielbiciele zwierząt wydają się być wierni sprawdzonym 

już miejscom, bo ubiegłoroczne pierwsze miejsce obronił 

sklep zooexpress.pl. Sklep był też laureatem pierwszej 

edycji w 2010 roku. 

Kolejne dwa miejsca zajęły sklepy notowane w zestawieniu 

po raz pierwszy. Drugie miejsce zajął sklep 3kropki.pl, 

specjalizujący się w sprzedaży m.in. akcesoriów dla dzieci. 

Podobny asortyment znajdziemy w ofercie sklepu, który 

uplasował się na trzecim miejscu – superzabawki.com.pl    

http://zooexpress.pl/
http://www.3kropki.pl/
http://superzabawki.com.pl/
http://nexterio.pl/
http://a-z-decor.pl/
http://www.nastopy.pl/
http://czaszabawy.pl/
http://www.telekarma.pl/
http://www.sklep-presto.pl/
http://www.krainazabawy.pl/


7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce Nazwa sklepu 

1 PROLINE.PL 

2 GRAM.PL/SKLEP 

3 AGITO.PL 

4 X-KOM.PL 

5 SKLEP.IT-SERWIS.PL 

6 DRUKUJ24.PL 

7 REDCOON.PL 

8 KEYE.PL 

9 USBMEDIA.PL 

10 AM76.PL 

Kategoria:   ŚWIAT KOMPUTERÓW I GIER   

Na miejscu pierwszym – awans z czwartego – w 

tegorocznym zestawieniu znalazł się sklep proline.pl.  

Drugie miejsce obronił gram.pl/sklep, który uruchomili 

twórcy serwisu poświęconego grom komputerowym i 

konsolowym – gram.pl z Warszawy.  

Na trzecim miejscu debiutuje sklep agito.pl, który oferuje 

szeroka gamę produktów, wśród których znaleźć można 

m.in. gry w ramach kategorii „Strefa gracza” oraz sprzęt 

komputerowy.  

 

http://proline.pl/
http://sklep.gram.pl/?
http://www.agito.pl/
http://www.x-kom.pl/
http://sklep.it-serwis.pl/
http://www.drukuj24.pl/
http://www.redcoon.pl/
http://www.keye.pl/
http://usbmedia.pl/
http://am76.pl/
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Miejsce Nazwa sklepu 

1 PERFUMERIA.PL 

2 CEFARM24.PL 

3 IPERFUMY.PL 

4 APTEKA-MELISSA.PL 

5 PERFUMESCO.PL 

6 APTEKAGEMINI.PL 

7 EKOBIECA.PL 

8 E-GLAMOUR.PL 

9 PERFUMERIA-EUFORIA.PL 

10 ALELEKI.PL 

Kategoria:   ZDROWIE I URODA   

Podobnie jak przed rokiem, kategoria ta została 

zdominowana przez perfumerie. Mimo dużej konkurencji, 

po raz kolejny pierwsze miejsce obroniła perfumeria.pl. 

Warto dodać, że ten sklep wygrywa w tej kategorii każdego 

roku, czyli jest to już jego czwarty tytuł.   

Na drugim miejscu znalazła się reprezentujący apteki sklep 

cefarm24.pl, który awansował z miejsca czwartego. Trzecie 

miejsce, tak jak przed rokiem, zajął sklep iperfumy.pl 

 

http://www.perfumeria.pl/
http://www.cefarm24.pl/
http://www.iperfumy.pl/
http://apteka-melissa.pl/
http://www.perfumesco.pl/
http://www.aptekagemini.pl/
http://www.ekobieca.pl/
http://www.e-glamour.pl/
http://www.perfumeria-euforia.pl/
http://www.aleleki.pl/
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Ceneo.pl to serwis, który dostarcza internautom kompleksowych informacji na temat zakupów 

online. Podstawową funkcją portalu jest porównywanie cen – obecnie Ceneo.pl udostępnia dane 

z 4 tys. sklepów online, prezentując tym samym aż 16 mln ofert. Produkty dostępne na Ceneo.pl. 

posiadają obszerne komentarze, testy, dobrej jakości zdjęcia, również w technologii 3D, oraz 

multimedialne opisy zawierające prezentacje i filmy, a także recenzje użytkowników.  

Użytkownicy Ceneo.pl mogą korzystać z wielu funkcji wspierających bezpieczeństwo i komfort 

zakupów (m.in. Statusy dostępności towaru, Zaufane Opinie, Program Ochrony Kupujących). W 

ramach promowania bezpieczeństwa zakupów online Ceneo.pl zainicjowało w 2010 Ranking 

Zaufanych Opinii. Celem tego rankingu jest wyróżnienie sklepów uczestniczących w programie 

Zaufane Opnie – w poszczególnych kategoriach są przyznawane nagrody dla sklepów 

ocenionych najlepiej przez konsumentów. Dotychczas odbyły się już trzy edycje rankingu. 

Ceneo.pl jest najpopularniejszą porównywarką cen w Polsce – według najnowszego Badania 

Megapanel PBI/Gemius – za grudzień 2013 - serwis został odwiedzony przez 6 394 202 realnych 

użytkowników. 

http://www.ceneo.pl/

