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W 2020 roku, każdego dnia analizowanych było 5 miliardów zmian wprowadzanych na
stronach naszych klientów. Dzięki temu w zeszłym roku zablokowaliśmy 10 miliardów prób
wprowadzenia towarów, które naruszały prawa intelektualne naszych klientów – powiedział
Cezary Sowiński, public policy manager, Amazon, podczas webinaru „Ochrona marki i
znaku towarowego w przestrzeni e-commerce” zorganizowanego przez
portal wiadomościkosmetyczne.pl i kancelarię GKR Legal.
Żeby uświadomić jaka to jest skala problemu warto podkreślić wielkość biznesu Amazon. To około
300 milionów klientów i około 2 milionów sprzedawców. Na polskim rynku działa około 2,5 tysiąca
sprzedawców. W 2020 roku Amazon przeznaczył ponad 700 milionów dolarów na
zabezpieczenie biznesu swojego i swoich klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami i podrabianymi
towarami. Zatrudnił do tego celu dodatkowo 10 tysięcy osób.
– Nasza polityka zero tolerancji wymusza na nas pewne działania. Musimy być o krok wcześniej, żeby
móc bronić się przed tym procederem – mówi Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon.
Amazon to znana już marka. Firmie zależy na zaufaniu klientów, bez tego biznes traci nie tylko
finansowo.
– Zaufanie do marki czy sprzedawcy jest najważniejsze i to jest powodem tego, dlaczego Amazon
inwestuje w ochronę marki. Z naszego punktu widzenia jeżeli klienci nie będą do nas wracać z tego
powodu to ponosimy ogromną stratę. Wszystko co zmniejsza zaufanie do naszego sklepu, jak

oferowanie podróbek, jest procederem, z którym będziemy walczyć – podkreśla manager Amazon.
Amazon wykorzystuje specjalne narzędzia do ochrony przed podróbkami
– Nasze narzędzia opierają się na zawansowanych mechanizmach uczenia maszynowego. Nie jest to
sztuczna inteligencja, ale niemniej jednak są to bardzo zawansowane narzędzia. Brand Registry to
nasza baza, gdzie można zarejestrować swój znak towarowy i wtedy my możemy czuwać nad jego
ochroną. W tej chwili jest zarejestrowanych około pół miliona znaków towarowych – dodaje Sowiński.
System działa od 2017 roku i przez ten czas firma sporo się nauczyła i wie jak coraz lepiej chronić
znaki towarowe.
– W 2020 roku każdego dnia analizowanych było 5 miliardów zmian wprowadzanych na stronach
naszych klientów. Dzięki takim analizom w zeszłym roku zablokowaliśmy 10 miliardów prób
wprowadzenia towarów, które uznaliśmy za naruszające prawa intelektualne naszych klientów. Te
systemy cały czas intensywnie pracują, ale wciąż nie są tak skuteczne jak ludzie, którzy starają się
wprowadzać fałszywe towary do obrotu – mówi Cezary Sowiński z Amazon.
Sam Brand Protection, jako system, którego flagowym narzędziem jest właśnie Brand Registry
oprócz automatycznego systemu oferuje możliwość przeglądania katalogów przez właściciela znaku.
Gdy zauważy on jakąś nieprawidłowość może zgłosić naruszenie.
– My też również chronimy się przed nieuczciwymi sprzedawcami. W zeszłym roku odrzuciliśmy
prawie 6 milionów próśb otwarcia kont sprzedaży. Nie jest łatwo być sprzedawcą na Amazonie.
Bardzo dokładnie sprawdzamy każdy podmiot, ale ważna jest też sama edukacja konsumentów –
podkreśla Cezary Sowiński.
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