
Najpotężniejsza chińska super aplikacja – WeChat 
Oryginalna nazwa aplikacji 微 信  (pinyin: Wēixìn) w wolnym tłumaczeniu oznacza 

„mikro-wiadomość”. Nie należy jednak sugerować się jego nazwą, gdyż jest to największy to 

komunikator internetowy w Chinach. Został stworzony przez firmę Tencent w 2011 roku i 

aktualnie jest dostępny na urządzeniach z oprogramowaniem IOS i Android. Z uwagi na cenzurę 

internetu zyskał on praktycznie monopol w Chinach. Liczba aktywnych użytkowników 

przekroczyła już 1 miliard, do 2017 roku wyprzedzając liczebnie użytkowników Facebooka. 

Wymiana wiadomości w Chinach głównie odbywa się przy użyciu aplikacji Tencenta. Wg raportu 

China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) w 2018 roku 

komunikacja przez tę platformę stanowi aż 34% ruchu w internecie (dla porównania jedynie 14% 

widaomości w USA przesyłane jest przez Messenger). 

 

(źródło: https://www.statista.com/chart/5549/tencent-vs-facebook/) 

 

Projekt rozwoju aplikacji był intensywnie wspierany przez rząd. Aktualnie WeChat jest 

powszechnie uznawany za najbardziej innowacyjną i wszechstronną aplikację na całym świecie. 

Oferuje już nie tylko usługi wysyłania wiadomości, czy video rozmów. Poza funkcją komunikacyjną 

WeChat oferuje także płatności mobilne, co przy współpracy z innymi podmiotami pozwala na 

zakupy online, rezerwowanie biletów lotniczych, zamawianie taksówki itd.  

https://www.statista.com/chart/5549/tencent-vs-facebook/


 
(źródło: https://www.cnbc.com/2019/02/04/what-is-wechat-china-biggest-messaging-app.html) 

 

Poza prywatnymi użytkownikami WeChat pozwala także firmom i organizacjom na zakładanie 

oficjalnych kont. Bardzo skutecznie pozwalają one na prowadzenie interesów za pośrednictwem 

tej aplikacji. Według danych przekazanych przez Tencent liczba zarejestrowanych oficjalnych kont 

WeChat osiągnęła 20 milionów, spośród których 3,5 miliona jest aktywna do września 2017 r. 

Ekosystem WeChat przyczynia się ogólnie do rozwijania chińskiej gospodarki. Pzykładowo 

konsumpcja napędzana przez WeChat w tradycyjnych sektorach gospodarki rośnie z roku na rok, 

zwiększając się o 22,2% w 2017 r. i osiągając 333,9 miliardów RMB (47,5 miliardór USD). Ponadto, 

WeChat przyczynił się do powstaniawielu nowych miejsc pracy, takich jak blogerzy, czy 

przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność przez tę platformę.  

 

(źródło: https://walkthechat.com/wechat-impact-report-2016/) 

https://www.cnbc.com/2019/02/04/what-is-wechat-china-biggest-messaging-app.html
https://walkthechat.com/wechat-impact-report-2016/


 

Możliwości, które daje WeChat 
 

Wechat rejestruje ponad miliard logowań dziennie. 45% zarejestrowanych ma ponad 200 

znajomych, a ponad 50% użytkowników spędza w tej aplikacji ponad 4 godziny w ciągu dnia. 

Dodatkowo z uwagi na szybki rozwój i kombinację wielu funkcji w jednym program ten służy nie 

tylko do komuikacji i prywatnych potrzeb, jak zamawianie taksówki. Aplikacja ma ogromne 

znaczenie dla działań marketingowych oraz sprzedażowych skierowanych do wszystkich kategorii 

konsumentów w Państwie Środka. Jak w takim razie można rozwnąć swój biznes za 

pośrednictwem tej super aplikacji? 

 

1. Oficjalne konto firmy 
Oficjalne konto WeChat (WeChat Official Account) to chiński ekwiwalent oficjalnej strony na 

Facebooku, która może służyć przedsiębiorcom do: 

 przyciągania fanów, 

 wysyłania aktywnych powiadomień, 

 przekierowywania użytkowników na oficjalne strony www lub e-sklepów. 

 

Większość oficjalnych kont pojawia się w sekcji czatu aplikacji, która przypomina WhatsApp’s lub 

Messengera. Wysyłając powiadomienia konta oficjalne znajdują się na szczycie listy. Klikając w 

ikonę konta użytkownicy mogą otworzyć aktywne powiadomienie lub też rozwinąć menu na dole 

strony, przez które można przejść do dalszych usług. 

 

 

Istnieje parę różnych typów oficjalnych kont WeChat w zależności od ich przeznaczenia: 

 Konto subskrybowane (订阅号): pozwala na publikację jednego aktywnego powiadomienia 



dziennie. Jest ulokowane wraz z innymi tego typu kontami w folderze subskrybcji w sekcji 

czatu(zaznczone na screenshocie poniżej). Tego typu konto może być utworzone przy 

pomocy chińskiego dokumentu tożsamości (funkcje są wtedy ograniczone) lub też przy 

użyciu chińskiej licencji na dziłalność biznesową. Tego typu konto jest polecane dla mediów 

lub biznesów, dla których podstawą działalności jest przekazywanie treści.

 

 Konto usługowe (服务号): pojawia się jako kontakt w sekcji czatu. Mają większą widoczność i 

funkcjonalność niż konta subskrybcji (np. logowanie, płatności, geolokalizację), ale pozwalają 

jedynie na publikację 4 wiadomości w miesiącu. Jest to typ polecany dla prowadzenia 

działalności e-commerce. 

 

 



 Konto przedsiębiorcze (企业号): przeznaczone dla zarządzania firmą. Wymaga obutronnej 

autoryzacji obserwującego i administratora konta. Idealnie nadaje się do komunikacji 

wewnętznej. 

  

 Wechat mini program (微信小程序): najnowszy typ konta oficjalnego wprowadzony w 

styczniu 2017. Jest to rodzaj platformy przekierowujący użytkowników WeChata do mini 

aplikacji. Z uwagi na brak możliwości wysyłania powidaomień, mini programy zmagają się z 

problemem małej widoczności w sieci. 

 

Z uwagi na to, że konta przedsiębiorcze przeznaczone są do zarządzania, a mini programy nie 

znajdują wielu praktycznych zastosowań, większość firm wybiera między kontami subskrypcji lub 

usług. 

 

Niestety, dla firm zagranicznych założenie oficjalnego konta nie jest prostym zadaniem. W 

przypadku braku chińskiej licencji biznesowej ą na to dwie metody: 

 Aplikując z użyciem posiadanej zagrnicznej licencji biznesowej: 

Tencent ma indywidualny proces składania wniosków dla firm zgranicznych, które chcą 

założyć oficjalne konto WeChat. Jest to długa procedura aplikacyjna, która trwa około 2-3 

miesiące). Większy jest też koszt dorocznej weryfikacji nakładany przez Tencent (99 USD 

zamiast 300 RMB, które płacą chińskie firmy). Ma jednak tę wielką zaletę, że umożliwia 

utworzenie konta całkowicie kontrolowanego przez strukturę zagraniczną. Ten proces 

eliminuje ryzyko czasowego polegania na strukturze strony trzeciej, która kontroluje twoich 

obserwujących. 

 Aplikując z użyciem chińskiej licencji strony trzeciej 

W takim przypadku konto będzie miało nazwę firmy zagranicznej, jej opis i logo, ale nadal 

będzie powiązane z osobą prawną, która utworzyła konto. To dobry sposób na szybkie 

rozpoczęcie pracy, gdyż proces trwa tylko 7 dni. Jeśli biznes się rozwinie i firma zostanie 

zarejestrowana w Chinach, będzie mogła utworzyć własne konto i przenieść na nie swoich 

obserwujących. 

 



Jednak większość oficjalnych kont WeChat jest tworzona przy użyciu chińskiej licencji biznesowej 

(na stronie oficjalnego konta WeChat: https://mp.weixin.qq.com) 

Główne wymagania do utworzenia takiego konta to: 

• Licencja biznesowa firmy w Chinach (营业 执照) 

• Dostęp do rachunku bankowego tej firmy (opłata za weryfikację musi zostać uiszczona przez tę 

firmę, lub niewielka kwota jest wysyłana do firmy jako „kod weryfikacyjny”) 

• Chiński dokument tożsamości (身份证) posiadającego konto płatnicze WeChat połączone z 

jego kartą bankową. 

Ten proces tworzenia trwa zwykle od 1 do 2 tygodni, a jedynym kosztem jest opłata weryfikacyjna 

w wysokości 300 RMB (około 50 USD). 

 

2. Wechat Pay Global 
WeChat Pay to cyfrowy portfel, który jest używany na co dzień przez prawie wszystkich 

Chińczyków. Do trzeciego kwartału 2018 r. każdego miesiąca było ponad 800 milionów aktywnych 

użytkowników i miliony transakcji, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z poprzednim rokiem. 

W 2019 roku usługi płatności WeChat zostały otwarta dla zagranicznych kupców i obecnie 

obsługuje rozliczenia w dziewięciu głównych walutach, w tym: GBP (funt szterling), HKD (dolar 

hongkoński), USD (dolar amerykański), JPY (jen japoński), CAD (dolar kanadyjski), AUD (Dolar 

australijski), EUR (euro), NZD (dolar nowozelandzki), KRW (koreański won).  

 

(źródło:https://www.luxurysociety.com/en/articles/2017/11/10-things-you-need-know-about-we

chat-pay-today/)  

Po tym, jak konsumenci użyją WeChat Pay, aby zapłacić za zakupy w chińskiej walucie Renminbi 

na zagranicznych stronach internetowych handlowców, czy też w fizycznych sklepach offline, 

płatność zostanie natychmiast ściągnięta z konta konsumenta i trafi do banku pośredniczącego, 

gdzie będzie przewalutowana. Ostatecznie w ciągu 7-15 dni kwota w lokalnej waluci zostanie 

przelana na konto bankowe zagraniczne kupca.  

https://www.luxurysociety.com/en/articles/2017/11/10-things-you-need-know-about-wechat-pay-today/
https://www.luxurysociety.com/en/articles/2017/11/10-things-you-need-know-about-wechat-pay-today/

