
E-shop v dobrých rukách
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KTO SME?

• od roku 2014,

• pomáhame e-shopom s expanziou a správou ich online podnikania,

• aktuálne pôsobíme v: CZ, SK, AT, DE, HU, PL, RO,

• plán na tento rok: vstúpiť na UA online trh,

• služby: lokálna zákaznícka podpora, reverzná logistika, SEO preklady, 

online marketing, analýza a prieskum trhu, biznis development,

• referencie: Novesta, 4home, Výpredajskladu, Gastrozone, 

Gogoshop ...
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AKTUÁLNA SITUÁCIA NA CZ/SK TRHU

• veľmi vysoká konkurencia,

• tlak na maržovosť, efektivitu správy e-shopu,

• zaujímavosť CZ: najvyšší počet e-shopov na 

jedného obyvateľa na svete.

CZ SK

počet e-shopov 37 tis. 10 tis.

obrat 2016 3,7 mld. EUR 820 mil. EUR

rast 2016 24 % 16 %

podiel na retaily 9 % 5,5 %
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Expanzia z pohľadu CZ/SK e-shopu

Koľko % CZ/SK e-shopov aktuálne expanduje?

ZDROJ: Google

z pohľadu AdWords až 40 %

Na koľkých trhoch pôsobí priemerný DE e-shop?

1,3 trhu

11 trhov
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Prečo by ste mali uvažovať o expanzii

• unikátny produkt,

• konkurenčná výhoda,

•maržovosť,

• konkurencia „doma“,

• rast v segmente stagnuje alebo je nižší ako priemer.

ZDROJ: Fontionnel
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POHĽAD NA VYBRANÉ TRHY

• Maďarsko: 27 % DPH ,

• Rumunsko : zlá doručiteľnosť tovaru,

• Poľsko: až 30 % užívateľov blokuje reklamy,

• Rakúsko: 81 % zákazníkov uprednostňuje platbu na FA.

HU RO PL AT

počet e-shopov 6 tis. 5 tis. 23,5 tis. 18 tis.

obrat 2016 1 mld. EUR 1,8 mld. EUR 8,6 mld. EUR 4,04 mld. EUR

rast 2016 19 % 30 % 15 % 19 %

podiel na retaily 4,1 % 4 % 9 % 5 %
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BONUS UKRAJINA

• počet obyvateľov = 42,7 mil.,

• 62 % obyvateľov má prístup na internet,

• obrat ecommerce v roku 2016 = 1,17 mld. EUR,

• odhad 2017 = rast 30 % (cca 1,52 mld. EUR),

• podiel na retaily = 3,2 %,

• najväčší ukrajinský e-shop = rozetka.ua s obratom 275 mil. EUR.,

Zaujímavosť: 60 % zákazníkov očakáva 
telefonické potvrdenie objednávky

•
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BONUS UKRAJINA

• sociálne siete: Facebook, Vkontakte,

• porovnávače cien: hotline.ua (32 %), price.ua (20 %), 

market.yandex.ua (15 %),

• vyhľadávače: yandex.ua, google.com.

Yandex Google

2013 38,4 % 52,8 %

2014 34,5 % 59,7 %

2015 32,9 % 65,7 %

ZDROJ: MEEST AMERICA INC.
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REALIZÁCIA EXPANZIE

1. Analýza konkurencie

= kto je vaša konkurencia, aká je veľká,

= koľko spendujú v OM,

= ako sa im darí v čase,

= aké nástroje používa konkurencia na svojom webe (ghostery),

= aké majú konkurenčné výhody,

= aký majú servis a ako ich hodnotia zákazníci.

.
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PREČO POZNAŤ SVOJU KONKURENCIU?

Lepšie zadefinujete svoje ciele

a upresníte očakávania.



11

REALIZÁCIA EXPANZIE

2. Expanzia z právneho a daňového hľadiska

= zvolenie vhodnej právnej formy podnikania,

= VOP,

= voľný pohyb tovaru v praxi nefunguje

(dodávatelia/distribútori).

3. Preklady

= veľký pozor na výber vhodného dodávateľa.

4. Lokálny support

= vyvarovať sa uchádzačom z bazoš.sk a pod.
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REALIZÁCIA EXPANZIE

5. Reverzná logistika

= adresa na prijímanie vrátených zásielok.

6. Logistika

= nájsť vhodného prepravcu.
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OBAVY ZÁKAZNÍKOV Z UK

• 28 % ľudí sa bojí, že nemajú kam vrátiť tovar,

• 22 % sa bojí dlhých dodacích lehôt,

• 21 % má strach zo zlej zákazníckej podpory.
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ONLINE NÁSTROJE, 
KTORÉ VYUŽIJETE PRI EXPANZII NA TRH

• Global Market Finder (objem vyhľadávania, konkurencia, CPC),

• Consumer barometer (štandardizovaný dotazníkový prieskum                   

= cca 50 trhov, nákupné konanie zákazníkov),

• Google Trends (sezónnosť produktu, porovnanie záujmu o rôzne KW        

= dáta od roku 2004),
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ONLINE NÁSTROJE, 
KTORÉ VYUŽIJETE PRI EXPANZII NA TRH

• Google Keyword Planner (na zadané KW zobrazí ďalšie súvislosti                       

so samotným KW, objem hľadania, trendy vyhľadávania                                       

podľa zariadenia a pod.),

• www.similarweb.com (odhad návštevnosti v čase, odhad zdrojov 

návštevnosti, similiar sites konkurentov podobných zadanému webu),

• www.SEMrush.com (sila a pokrytie konkurencie, odhad investícií do 

marketingu, sledovanie konkurencie v čase).



www.shopsupport.sk

Tomáš Vrtík

vrtik@shopsupport.sk

+421 917 333 231

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


