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Nowy sklep
z certyfikatem

matu faktury elektronicznej. Wzorzec

25 września 2006 r. kolejny polski

tutem Logistyki i Magazynowania.

sklep internetowy uzyskał Europejski

Jest on dostosowany do wymagań

Ile firm w Polsce wykorzystuje marke-

Certyfikat Euro-Label. W ten sposób

i warunków polskich i pozwala na

ting interaktywny? Kiedy i gdzie jest

sklep ze sprzętem sportowym Asport.

ujednolicenie wymiany danych finan-

najczęściej stosowany? Jaka jest najpo-

pl dołaczył do sklepu Cyfrowe.pl,

sowych. Stosowanie podpisu elek-

wszechniejsza forma reklamy w Inter-

wyznaczając zupełnie nową jakość

tronicznego na szerszą skalę będzie

necie? Jaki sposób reklamy internauci

usług na rynku elektronicznym. Dzięki

jednak możliwe po uruchomieniu

oceniają najprzychylniej? To tylko

taki został ostatecznie opracowany
w czerwcu br. we współpracy z Insty-

Mity i fakty
o marketingu
interaktywnym

wybrane pytania, na które odpowiedzi
znaleźć można w specjalnym raporcie „Marketing interaktywny 2006”
przygotowanym przez Interaktywny
Instytut Badań Rynkowych (IIBR) we
współpracy z firmą Gemius SA oraz
Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego. Całość raportu zostanie
upubliczniona podczas spotkania „1st
Interactive Marketing Meeting Pułtusk
2006”, w dniach 12-13 października.

pewni, że otrzymają solidne i godne

Będzie to pierwsza w Polsce konferen-

zaufania usługi, oraz że sprzedawca
przedstawiający ofertę w sieci Inter-

Fot. Erkin Sahin

certyfikatowi klienci sklepu mogą być

cja, podczas której uczestnicy będą
mieli szansę usłyszeć o zintegrowanych

net istnieje w rzeczywistości, warunki

przez Ministerstwo Finansów systemu

rozwiązaniach z zakresu marketingu

sprzedaży są zrozumiałe i opisane na

e-POLTAX, pozwalającego na przesy-

interaktywnego i zapoznać się z nimi

witrynie, sprzedawca respektuje prze-

łanie wybranych deklaracji podatko-

w praktyce. To spotkanie dla tych,

pisy o ochronie danych osobowych,

wych przez Internet.

którzy chcą być na bieżąco w tema-

produkt będzie dostarczony zgod-

– Uruchomienie systemu e-POLTAX

cie marketingu interaktywnego i roz-

nie z zamówieniem, a w przypadku

daje szansę na ożywienie rynku pod-

nieprawidłowości transakcji będzie

pisu elektronicznego jeszcze przed

trendy mobile i e-marketingu. Organi-

zastosowana procedura rozpatrywa-

majem 2008 roku – wyjaśnia Elżbieta

zatorem konferencji jest grupa robocza

nia skargi.

Centra certyfikacji
wspierają
elektroniczną
wymianę
dokumentów

wiązań wykorzystujących najnowsze

Włodarczyk, Dyrektor Ośrodka Zarzą-

Stowarzyszenia Marketingu Bezpośred-

dzania Kluczami w Krajowej Izbie

niego – SMB Interactive. Szczegółowe

Rozliczeniowej SA. – Właśnie dlatego,

informacje pod adresem www.smb.pl.

pozostając konkurentami, wspólnie
wspieramy wysiłki administracji publicznej w tym zakresie.
e-POLTAX będzie drugim po GIIF systemem w administracji, akceptującym

O n e -2- O n e
zadebiutowało
na Giełdzie

certyfikaty centrów działających zgodTrzy centra certyfikacji elektronicz-

nie z Ustawą o podpisie elektronicz-

Spółka One-2-One SA zadebiutowała

nej – PCC Certum, Krajowa Izba

nym. Centra dostarczają komponenty

pod koniec sierpnia na Giełdzie Papie-

Rozliczeniowa SA (SZAFIR) oraz Sigil-

techniczne (karty, czytniki), które bez

rów Wartościowych w Warszawie. Od

lum – podejmują wspólne kroki na

problemu będą mogły być używane

dziś na GPW notowanych jest 1 mln

drodze do upowszechnienia podpisu

w nowym systemie.

300 tys. Praw Do Akcji One-2-One SA.

elektronicznego w Polsce. Pierw-

Akceptowane będą certyfikaty wszyst-

Kapitał pozyskany z giełdy spółka

szym efektem wspólnych działań

kich działających w Polsce kwalifiko-

przeznaczy na stworzenie grupy zaj-

było stworzenie standardowego for-

wanych centrów certyfikacji.

mującej się mobile marketingiem

