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BEVEZETÉS
427 milliárd forint – ennyit költöttünk csak mi magyarok 2016-ban az interneten. Ez az összeg
a teljes kiskereskedelmi forgalom 5,2%-a. Ami azonban még sokat mondóbb: ez egy 33%-os
növekedést jelent az egy évvel korábbi 319 milliárdhoz képest!
SŐT! Még így is elmaradunk a fejlettebb nyugat-európai országoktól, ahol az e-kereskedelem
mértéke már 10-15% körül mozog.

A szakértők szerint az iparág robbanás előtt áll köszönhetően annak, hogy megváltoztak a
vásárlási szokások. Egyre több olyan terméket rendelünk az interneten, amiről korábban azt
hittük, nincs realitása. A legdinamikusabban a divat- és a napi fogyasztási cikkek online piaca
fejlődik.
Egy növekvő piacra még időben belépve könnyedén lehet fokozatosan építkezve jelentős
részesedésre szert tenni. Ezzel egy időben a már meglévő webáruházak is hasznot húzhatnak
az iparág dinamikus fejlődéséből.
Persze ez még nem garancia a sikerhez. Legyen szó most induló vagy már a piacon régóta jelen
lévő webáruházról, mindkettőre igaz lesz, hogy a jövőbeli növekedésük (és így sikerük) annak
függvénye, hogy milyen versenyelőnyökre sikerül szert tenniük a versenytársaikkal szemben.
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Ezekről a lehetséges versenyelőnyökről szól ez a tanulmány, amelyben előszőr bemutatjuk
azokat a legfontosabb kihívásokat, amelyekkel az e-kereskedőknek szembe kell nézniük a
közeljövőben, majd sorra vesszük konkrét területekre lebontva azokat a tényezőket és
módszereket, amelyek kihasználása vagy megvalósítása versenyelőnyt hozhat számukra.
Ezek a területek a következők:
•

Látogatószerzés

•

Vevőszerzés

•

Vevő megtartás

•

Dizájn

•

Fizetés

•

Logisztika

KIHÍVÁSOK
A jelen és a jövő webáruházainak 4 nagy kihívással kell megküzdeniük, ha nemcsak talpon
akarnak maradni, de folyamatosan növekedni szeretnének.
Ezek az
1. erősödő verseny,
2. a közösségi média egyre növekvő szerepe (főleg a Z generáció felé történő
kommunikációban),
3. a mobil platformok elterjedésének következtében a látogatói csatornák kiszélesedése,
4. a skálázhatóság problémaköre.

1. Erősödő verseny
Ma már becslések szerint 7-8 ezer webáruház működik Magyarországon, és évről évre egyre
több webáruház nyitja meg a kapuit a vásárlók előtt. Ugyanakkor a piac erősen koncentrált is.
Az internetes vásárlások közel felét a 30 legnagyobb webáruházban bonyolítják le, míg a másik
felén több ezer webshop osztozkodik. Hogy mi következik ebből?
Egyrészt rengeteg szereplő van a piacon, akik konkurenciát jelenthetnek. Másrészt az ekereskedelmi torta legnagyobb szeletét mégis csak pár tucat webáruház viszi el, akik így
méretgazdaságossági előnyt élveznek a sok kisebb szereplővel szemben. Nem beszélve az évi
1500-2000 új belépővel, akikkel szintén számolni kell.
Ugyanakkor ez utóbbi szám pont azt mutatja, hogy a piaci szereplőknek még mindig töretlen
a hite az e-kereskedelem jövőjével kapcsolatban, és pontosan tudják, hogy még most sem késő
belevágni, ha van egy jó ötlet, termék vagy piaci rés, amire építhetünk.
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A fenti tendenciákkal párhuzamosan az utóbbi években a külföldi webáruházakban is egyre
nagyobb arányban vásárolnak a hazai fogyasztók, bár tízből hatan még mindig a hazai
webshopokat részesítik előnyben.
Nagyméretű műszaki termékeket és könyveket hazai webáruházban vásárolunk szívesen,
viszont ruhákat, kiegészítőket, kisebb méretű lakásfelszerelési cikkeket, telefont és ITkiegészítőket már szívesen választunk akár külföldi webshop kínálatából is.
A GfK Digital Connected Consumer felmérése szerint a 2014-2016 közötti időszakban évről
évre nő a külföldi oldalakon vásárlók aránya a 15-59 éves online vásárlók körében. Viszont
fontos leszögezni, hogy tavaly az online vásárlók mindössze 4%-a mondta azt, hogy ő szinte
mindig külföldi oldalakon vásárol. Ugyanakkor, amíg 2014-ban a válaszadók csupán 5%-a,
addig tavaly már 11%-a nyilatkozott úgy, hogy amennyiben teheti, inkább külföldi oldalon
vásárol.
Megnövekedett azoknak a száma is, akik a hazai és nemzetközi webáruházak kínálatát egyaránt
figyelembe veszik. Amíg 2014-ben 13%-ot tettek ki, 2016-ban már minden negyedik online
vásárlóra jellemző volt.
Azaz ma már nemcsak a hazai szereplők, de a külföldi webáruházak is egyre nagyobb
konkurenciát jelentenek a webáruházak számára.

2. A közösségi média növekvő szerepe
A XXI. század eddigi talán legnagyobb durranása a webáruházak világát is fenekestől
felforgatta. Ma már szinte minden webáruháznak van valamilyen közösségi média stratégiája
vagy legalábbis gondolnak erről valamit a tulajdonosok. A webshopok többsége leginkább
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márkaépítésre használja a közösségi médiát, mintsem közvetlen értékesítésre, de utóbbira is
szép számban akadnak példák (főleg a Facebookon).
Az RG Stúdió kutatása szerint a Facebookon például a webáruházak 97%-a jelen van. Az itt
elérhető 5,8 millió hazai fogyasztó már önmagában is egy erős érv a platform használata
mellett, de ha figyelembe vesszük, hogy mennyire pontosan célozhatók meg a potenciális
vásárlók ezen a közösségi oldalon, akkor teljesen indokolt a Facebook jelenlegi egyeduralma a
webáruházak körében.
Ennek viszont az a komoly hátulütője, hogy így nő a webshopok kitettsége a Facebook iránt,
ami alternatív megoldás hiányában komoly veszélyforrást hordoz magában.
Saját blogot már csak a webáruházak 47%-a ír. Ennek visszaszorulása ugyancsak a Facebookra
vezethető vissza, ahol megoszthatók hosszabb írások is. Emiatt sokan már nem tartják olyan
fontosnak a blogolást, pedig mindkettőnek meglehet a szerepe a marketing stratégiában.
Például a blogolás még mindig fontos a keresőben való jó helyezések miatt, míg a Facebook
bejegyzések inkább a figyelem felkeltésére kell, hogy szolgáljanak. A blogolás egy jó eszköz
lehet arra is, hogy a webáruházak csökkentsék a fent említett kitettségüket a kék óriástól.
A harmadik helyen az Instagram áll (46%), amely viszont egy egészen más fajta kommunikációt
igényel a webshopoktól, és sokan beleesnek abba a hibába, hogy ezt nem értik meg (a
hirdetések esetében ezt már csak azért is könnyű elkövetni, mert a Facebook
hirdetéskezelőjében egy kattintással feladhatjuk ugyanazt a hirdetést az Instagramon is).
Legyen szó hirdetésről, vagy egy sima megosztásról, az Instagramon nehezen tudják a
webáruházak vonzó, izgalmas módon megjeleníteni termékeiket, ami pedig sok márka számára
fontos lenne. Már csak azért is, mert a Facebook tulajdonában lévő közösségi oldal jelenleg is
teszteli annak lehetőségét, hogy a teljes vásárlási folyamatot (fizetéssel együtt) végig lehessen
vinni a felületen.

www.ecomexpo.hu

Mi hoz versenyelőnyt 2018-ban?

A fenti táblázatból látható, hogy a középmezőnyben szoros a verseny a Messenger, a LinkedIn,
a Twitter és a Pinterest között. A jövőben várhatóan a Messenger szerepe jelentősen
megnövekedhet, mert a fiatalok ma már inkább ezt a szolgáltatást használják az email helyett.
Ezt ismerte fel a Facebook, amikor egy önálló platformot csinált a Messengerből, és lehetővé
tette, hogy külső cégek alkalmazásokat fejlesszenek hozzá. Ezek segítségével pedig ma már
üzleti célokra is használhatjuk a Messengert. Például közvetlen automatizált marketing
üzeneteket juttathatunk el a vásárlókhoz, vagy ügyfélszolgálati felhasználásra is alkalmas,
hiszen élő chatként is használható.
Ha a hirdetések szempontjából nézzük, a Facebook, az Instagram és a Youtube a három
legnépszerűbb felület. A Facebookon enyhe fölényben vannak az értékesítési célú hirdetések a
márkaépítéssel szemben, míg az Instagramon és a Youtube-on ez utóbbi dominál.
A kutatás fontos tanulsága, hogy az online kereskedelemmel foglalkozó cégek több mint 86%a elmondása szerint megérezné, ha nem lenne jelen a közösségi médiában, sőt minden ötödik
egyenesen azt állítja, hogy lehúzhatná a rolót, mert az értékesítés túlnyomó része ennek
segítségével történik.
A jövőben várhatóan még a jelenlegi helyzetnél is nagyobb lesz a közösségi média szerepe a
webáruházak életében köszönhetően azon funkciók megjelenésének, amelyeket a monetizáció
jegyében fejlesztenek bele a cégek ezekbe a platformokba.
Más szóval a tulajdonosok szeretnének pénzt csinálni a hatalmas felhasználói bázisból, és
ennek érdekében az online üzleteket jobbnál jobb eszközökkel fegyverezik fel a felhasználók
megszólítására.
Ennek pedig az lesz a hatása, hogy egyre több webáruháznak nyílik lehetősége arra, hogy
hatékonyan szólítsa meg a potenciális vásárlókat ezeken a felületeken, ami tovább növeli majd
a közösségi médiumok szerepét a cégek marketing stratégiájában.

3. Látogatói csatornák változásai, mobil platformok szerepe
„A vásárlók utazás közben, a munkahelyükön, otthon, vagy nyaralás közben akarnak vásárolni.
Korábban a vásárlók mentek a kereskedőkhöz vásárolni, de mára e szerepek felcserélődtek, és a
kereskedőnek kell a vásárlóihoz menni, neki kell jelen lennie a vásárlási igény pillanatában.” James Llewellyn, UK Head of Shopper, GfK
A fenti mondatok azt hiszem jól összefoglalják a mai helyzetet, amelyet alapjában véve a mobil
eszközök (elsősorban okostelefonok) tömeges elterjedése idézett elő. Körülbelül azóta halljuk
minden évben az online marketing szakértőktől azt a mára kicsit (vagy nagyon) unalmassá vált
frázist, hogy ez az év az okostelefonok éve volt.
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Viszont, ha jobban belegondolunk ebben sok igazság van, és nem azért, mert amit sokszor
mondunk, az igazzá is válik. Hanem mert az okostelefonok is rengeteget fejlődtek az elmúlt
években. Egyre felhasználóbarátabbak lettek és a mobilra optimalizált tartalmak száma is
folyamatosan nőtt, így a mobilra célzott kampányok is egyre sikeresebbek lettek.

A GfK kutatása szerint a 18-49 éves mobilinternetezők háromnegyede nagyobb értékű
vásárlások előtt az interneten tájékozódik. 37%-uk nézi ki egy boltban a terméket, utána
interneten keresztül vásárolja meg azt olcsóbban. 42%-uk pedig mielőtt megvásárol valamit,
még a mobilján megnézi, mint mondanak azok, akik használják az adott terméket.
Ha pedig még azt is figyelembe vesszük, hogy az emberek okostelefonjukat voltaképpen
mindig, mindenhol maguknál tartják, és közülük immár több mint 2,6 millió ember használ
mobilnetet, könnyen beláthatjuk, hogy magyarok millióinak adatik meg, hogy gyakorlatilag a
nap 24 órájában bárhonnan meglátogathatják a webáruházat, és akár vásárolhatnak is.
Ez pedig azt jelenti, hogy a versenyben maradni akaró webáruházaknak nincs más választásuk:
ott kell lenniük, ahol a vásárlók is vannak. Ha ez pedig történetesen a mobil, akkor a mobilon
kell tudni olyan élményt nyújtaniuk, hogy az kielégítse napjaink „most akarom és azonnal”
típusú vásárlóját.
Ennek az élmény nyújtásnak a sarokpontjait így lehetne összefoglalni:
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Jelen kell lennünk már a vásárlási folyamat legelején, tehát már az igények
felmerülésének pillanatában.

•

Jól felépített keresési stratégiára van szükség, hogy az online kereséseket vásárlássá
konvertálhassuk.

•

Több hangsúlyt kell fektetnünk a mobil alkalmazásokra.

Amikor mobilban gondolkodunk, mindig tartsuk szem előtt, hogy a jövő vásárlója már nem
utazik, nem áll sorban, az eladó fogja ezt megtenni.

4. Skálázhatóság
A skálázhatóság fontosságára leginkább a 2016-os karácsonyi szezon hívta fel a figyelmet, ahol
minden előzetes készülődés ellenére minden hatodik 18 év feletti internetező élt át több vagy
kevesebb aggodalmat az ünnepi időszakban késéssel érkező rendelései miatt.
A több mint 900 ezer érintett átlagosan 5 nappal később kapta kézhez rendelését, de 12%-uk
csomagja még január első hetében sem érkezett meg. Az eNet kutatása szerint a vevők
legalább annyira okolják a webáruházakat, mint a futárszolgálatokat a késedelmes teljesítések
miatt.

A jelenség hátterében két okot említenek. Egyrészt a webáruházak nem számítottak rá, hogy a
forgalom ilyen mértékben fog növekedni ebben az időszakban. Másrészt a futárszolgálatok
nem tudták átmenetileg olyan mértékben bővíteni a kapacitásukat, ahogy azt a megnövekedett
rendelésszám igényelte volna.
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Ami a webáruházakat illeti, a késéssekkel kapcsolatban az egyik legfőbb probléma a
tájékoztatás hiánya volt. Csak kicsivel több mint a vevők harmadát értesítették a kiszállítás
idejének várható módosulásáról, miközben a vásárlók kétharmada érdeklődött a késéssel
kapcsolatban a webáruháznál, a futárszolgálatnál vagy az átvételi ponton.
Elmondhatjuk, hogy az ünnepi időszak nehézségei sok tanulságot rejtenek a webáruházak és
a logisztikai partnerek számára az elkövetkezendő ünnepi időszakok tervezése kapcsán.
Felhívta a figyelmet például arra, hogy milyen fontos a skálázhatóság, azaz, hogy a
webáruházunk gyorsan fejleszthető legyen, ha időszakosan megnő a látogatók és a vevők
száma.
Ez a skálázhatóság pedig vonatkozhat a szerver terhelési, ügyfélszolgálati kapacitására vagy a
rendelés teljesítéshez szükséges erőforrásokra is.
A fentebb taglalt kihívások egyben lehetőségek is. Ha felkészülünk és élünk a kínálkozó
lehetőségekkel, azzal egyszersmind versenyelőnyre tehetünk szert. Most nézzük meg azokat a
tényezőket és módszereket, amelyek kihasználása vagy megvalósítása versenyelőnyt hozhat a
webáruházak számára.

MI HOZ VERSENYELŐNYT…
a látogatószerzésben?
Itt egyrészt a diverzifikáció lesz a siker titka.
Ma már a webáruházak egy jelentős része többféle bevételi csatornával rendelkezik. Teszik
mindezt azért, mert tudják, hogy napjaink vásárlóinak nincs preferált platformjuk. Teljesen
mindegy nekik, hogy az eMAG piacterén vagy a webáruházunkban veszik meg a kívánt
terméket. Elsősorban a kényelmet részesítik előnyben.
Emiatt, ha nem értékesítünk több csatornán keresztül, sok vásárlót veszíthetünk, akiket azok a
versenytársaink szereznek meg, akik több értékesítési csatornát használnak. Így hát használjunk
annyi csatornát, amennyi csak elérhető.
Az eMAG-on kívül megjelenhetünk termékeinkkel például már a Vaterán is, amely online
piacteret havonta 2,5 millióan látogatják.
Emellett ott vannak még a webáruház gyűjtő portálok, amelyek jelentős számú látogatót
vonzhatnak. Ezeknek lényege, hogy általában egy adott napon valamiféle kedvezményt kell
nyújtanunk vásárlóinknak, cserébe felkerülhetünk ezekre a weboldalakra.
A teljesség igénye nélkül itt van néhány ezek közül:
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Ingyen Szállítás Nap

•

SzabadPéntek.hu

•

Black Friday

•

Zöld Hétfő
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Végül nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a közösségi oldalak is megtesznek mindent azért,
hogy ne kelljen elhagyni a felületüket egy termék megvásárlásához. Az Instagramon ezt a
közeljövőben vezetik majd be, míg Facebook webáruházat már régóta van lehetőségünk nyitni.
Bizonyos termékkörök esetén pedig a Pinterest-ben is lehet gondolkodni úgy, mint egy
értékesítési csatorna.

Másrészt a jövőben az úgynevezett „conversational commerce" terjedhet el.
Ennek lényege, hogy az üzenetküldésre használt alkalmazások (Messenger, Viber) alkalmasak
lesznek arra, hogy kérésre személyre szabott termékeket ajánljanak, és akár az egész vásárlási
folyamatot lebonyolíthatjuk (a fizetéstől a csomagkövetésig) anélkül, hogy elhagynánk a
beszélgetést.
Bár ez még távolinak tűnhet, de ha megnézzük, hogy milyen ütemben fejlődnek a marketing
automatizációs rendszerek és a chatbotok, akkor hamarabb eljöhet ez a korszak, mint
gondolnánk. Emlékezzünk csak a fentebb már említett automatizált üzenetküldésre a
Messengerben olyan chatbotok segítségével, mint például a Manychat.
Egy biztos, az egyre erősödő versenyben sok értékesítési csatornát és még több
marketingeszközt kell próbálnunk, mire megtaláljuk a legmegfelelőbbeket. Itt pedig fontos lesz
az is, hogy olyan webáruház rendszerünk legyen, amely sok szolgáltatással és szoftverrel
integrálva van.
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a vevőszerzésben?
Statisztikák szerint azok a kis- és középvállalkozások, amelyek nyitottak a nemzetközi piacokra,
sikeresebbek, mint a kizárólag helyi üzletek. Ráadásul a hazai piac mérete is megköveteli a
sikeres webáruházaktól, hogy előbb-utóbb átlépjék a határokat.
Nem meglepő hát, hogy egyre több magyar webáruház kezdett külföldi terjeszkedésbe főleg
annak tudatában, hogy évről évre nő a külföldi webshopokban vásárlók aránya.
A DHL Express kutatása szerint a külföldi webáruházakban történő rendeléskor a vásárlókat
elsősorban az egyedi akciók és kedvezmények, a termékek egyszerű elérhetősége, illetve a
széles választék motiválja.
Ha a termékköröket nézzük, a divatáruk és az elektronikai cikkek a legnépszerűbbek, bár ez a
kör folyamatosan bővül.
A kutatás szerint mivel 2020-ig a nemzetközi online kiskereskedelmi forgalom átlagosan évi
25%-kal növekszik majd (gyorsabban, mint a belföldi). Így a webáruházak pusztán azzal, hogy
termékeiket külföldi vásárlóknak is elérhetővé teszik, 10-15%-kal növelhetik az eladásaikat.
A fentiekből is látszik, hogy nem az a kérdés, hogy akarunk-e külföldre menni, hanem sokkal
inkább az, hogy mikor és hol kezdjük el. A külföldi piacra lépésnek sok előnye van, ugyanakkor
tartogat veszélyeket is, ha nem készülünk fel rá rendesen.
Fontos megjegyezni, hogy egy megbízható logisztikai partner bevonása nélkül nehezen
elképzelhető a sikeres külföldi piacra lépés, mert csak így kerülhetjük el, hogy külföldi
raktárakat kelljen létesítenünk.
A fentebb már említett kutatás szerint is a külföldi webshopban vásárlók a megbízhatóság, a
logisztika, illetve a fogyasztói élmény kapcsán tapasztaltak legtöbbször problémákat.

a vevő megtartásban?
Tízből egy vásárló, ha valami problémát tapasztal vagy kérdése van, akkor felhívja a webáruház
ügyfélszolgálatát. A többiek egyszerűen csak elmennek máshova vásárolni.
Ezért nemcsak a jövőben, de már a jelenben is jelentős előnybe kerül az a webáruház, aki
rendelkezik online, valós idejű ügyfélszolgálattal. Persze ennek üzemeltetése jelenleg igen
költséges. Ugyanakkor a chatbotok megjelenése és folyamatos fejlődése lehetővé teszi, hogy
záros határidőn belül egy költséghatékony alternatívája legyenek az élő chat szolgáltatásoknak.
Ezek korlátozott mértékben már most is használhatók. Egy angol nyelvű webáruházban
képesek az ügyfélszolgálati terhelés 10-20%-át csökkenteni, de ez még csak a kezdet.
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A GfK kutatása szerint az online vásárlók 35 százaléka szereti, ha a weboldal nyomon követi a
látogatásait, és annak alapján ajánl neki termékeket a későbbiekben. Továbbá 42%-uk
hűségesebb lenne egy márkához, ha az figyelembe venné a javaslatait a neki szánt kínálat
kialakításában. Ezek a számok is alátámasztják, hogy a személyre szabott kiszolgálás egyre
fontosabbá válik.
Ennek a kiszolgálásnak egy fontos eleme az úgynevezett intelligens termékajánlás is. Igaz,
túlzás lenne azt állítani, hogy ezek versenyelőnyt jelentenének a jövőben (hiszen már most is
sok webáruház használja).
Viszont az egészen biztos, hogy jelentős hátrányban lesznek azok, akiknél ez hiányzik, azaz a
webáruházuk minden egyes visszatérő látogatónak ugyanazt a tartalmat mutatja.
Így, ha még webáruház nyitás előtt állunk vagy csak nem használjuk az intelligens
termékajánlást, mindenképp nézzünk utána annak, hogy milyen lehetőségeink vannak arra,
hogy elérhető legyen a webáruházunkban a látogatói viselkedés alapján történő termékajánlás.

a dizájnban?
Ma már céljaink eléréséhez nem elég az egyediség és a jó termék. A vásárlók egyre inkább
hozzáértőbbé és igényesebbé válnak, sokszor a vásárlás élménye sokkal fontosabb számukra,
mint maga a termék. Ezért a hangsúly a vásárlási élményen van, és a dizájnnak ehhez kell
igazodnia a jövőben.
A vásárlók a weboldalunkon lépnek kapcsolatba velünk, így érdemes követnünk az aktuális
trendeket a dizájn terén is.
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Nézzünk meg pár olyan trendet, amely látszólag jól működik pár webáruház esetén, de még
mindig nem eléggé elterjedtek. Figyeljünk oda rájuk, mert könnyen lehet, hogy holnapra már
normákká válnak.

1. Kereshetőség
Napjaink vásárlói nem akarnak sokat kutatni, ezért a webáruház kialakításánál fontos szempont
az egyszerűség, hogy a látogató minél könnyebben megtalálja, amit keres. A legideálisabb az,
ha már a főoldalra érkezéskor azt látja a látogató, amiért jött.
Ebben pedig nagy szerepe van a fentebb is említett intelligens termékajánlásnak, amikor is
meglévő adatok alapján a webáruház magától ajánl személyre szabottan termékeket minden
egyes látogatónak. Ez már csak azért is fontos, mert 2016-hoz képest idén már 52 százalékkal
több azoknak a száma (tízből nyolc vásárló), akik szeretik, ha egy szolgáltatás a saját igényeik
szerint személyre szabható.
Fontos még, hogy olyan belső keresőt kell biztosítanunk, amellyel azonnal megtalálja a
látogató, amit keres. Ha nem így van, a konkurens is csak pár kattintásra van.

2. Történetmesélés
Bár ez sem új trend, de ennek fontossága évről évre növekszik. Egy világban, ahol nehezen
emlékszünk még arra is, hogy honnan rendeltünk ebédet, ha valakinek sikerül egy maradandó
benyomást okozni a vásárlóban, könnyen előnybe kerülhet. A vásárlók szeretnek kötődni a
termékhez vagy ahhoz, aki eladja azt számukra.

Ha létrehozunk egy „honnan indultunk, hova jutottunk” típusú történetet a weboldalunkon, ez
közelebb hozz bennünket és a termékeinket a vásárlóhoz. Ha nem mi készítjük a termékeinket,
még mindig szőhetünk egy történetet olyan régebbi vásárlók segítségével, akik már sikeresen
használják a termékeinket.
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3. Interakció a termékkel
Biztosítanunk kell a bolti vásárlás illúzióját a látogatónak, megengedve nekik, hogy kapcsolatba
lépjenek a termékkel egy emberibb és intuitívabb módon. Termék animációk, videók, hover
effektek, 360 fokos terméknézet, egyedi illusztrációk, csak néhány gyakori módszer, amelyeket
a webáruházak használni szoktak.
Fontos, hogy a vásárlási élménynek olyannak kell lennie, hogy a látogató ellenőrizhesse a
terméket minden szögből, megnézhessen minden részletet és tájékozódhasson annak
használati módjáról.
Jól mutatja ennek fontosságát, hogy a hazai kereskedők nagyjából 59%-a tett már ki videót a
Youtube-ra, és ugyanilyen arányban a Facebookra is.

4. Egyszerűsített pénztár
Egy termék megvételének olyan egyszerűnek kell lennie, mint elszámolni kettőig (kiválasztás
és fizetés). Használjuk a már meglévő profil adatokat a fizetéskor, tartsuk meg a korábbi
látogatásból származó nyilvános adatokat (amelyek lehet, egy sikertelen rendelésből
származnak).
Ne kérjük meg a látogatókat, hogy írják be a kuponkódot, amikor fizetnek (inkább töltsük ki
előre a mezőt, vagy hagyjuk, hogy a látogató válasszon a felkínált kuponkódokból). Ez egy
olyan élmény, amely rendkívül egyszerű, mégis örömet okozhat a vásárlónak.

a fizetésben?
Azt hiszem, senkinek se kell mondani, hogy egy hatékony fizetési folyamat kialakítása mennyire
fontos dolog egy webáruházban. Ha a fizetés olyan egyszerű, amennyire csak lehetséges, az
alacsonyabb pénztár elhagyást, azaz magasabb konverziót jelent. Minél több fizetési módot
kínálunk, annál könnyebbé tesszük a vásárlók életét.
Néhány éve már a többféle fizetési mód is egy versenyelőnyt jelentett, ma már ez alap kell,
hogy legyen. A bankkártyás fizetés is már régóta elérhető lehetőség, és a webáruházak
majdnem felénél meg is található ez a fizetési mód.
Továbbá a webáruházaknak érdeke is, hogy a vásárlókat a bankkártya használatára
ösztönözzék. Ez egyrészt javítja a likviditást, másrészt sokkal valószínűbb, hogy a megrendelők
átvesznek egy már kifizetett terméket, mint utánvétes fizetés esetén.
Az ösztönzésnek egy jó eszköze lehet, ha ajándékot vagy ingyenes szállítást adunk a
bankkártyával vásárlóknak. A Brands.hu például azt tapasztalta, hogy az emberek már egy 290
forintos kedvezményért is megadták a bankkártya adataikat.
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Tehát, ha ismerjük, hogy mivel lehet motiválni a vásárlókat, akkor elérhetjük, hogy többen
fizessenek bankkártyával. Ez ma már nem annyira technikai vagy biztonsági, sokkal inkább
bizalmi kérdés, ugyanis az emberek nem félnek megadni az adataikat, ha látják azt, hogy miért
teszik.

Persze a rugalmasság még mindig nagyon fontos, így szükség van alternatívákra is. Szerencsére
egyre több olyan fizetési lehetőség elérhető jól ismert cégektől, amelyek kiválhatják a
bankkártyák használatát, és rugalmassá teszik a fizetést: a V.me a Visa-tól, a Masterpass a
Mastercard-tól és természetesen a PayPal az eBaytől. A digitális pénztárcák mellett az előre
feltölthető kártyák (például Paysafecard) is terjedőben vannak.
Ma már 30-nál is több fizetési megoldást üzemelhetnek be a webáruház tulajdonosok, így
mindenki megtalálhatja a számára és vásárlói körének ideális megoldást. Fontos megjegyezni,
hogy a fizetési módok terén is a hangsúly egyre inkább a mobil felé tolódik.
A webáruházaknak először szükséges megismerniük a vásárlóik preferenciáit, majd sikeresen
integrálni ezeket a fizetési folyamatukban, ezzel a módszerrel költséghatékony fizetési
folyamatot alakíthatnak ki.

a logisztikában?
A felmérések szerint az online vásárlók évről évre több szállítási lehetőséget várnak el. Ez a
trend biztosan folytatódik a jövőben is, és a növekvő igényeknek a webáruházak is
megpróbálnak a lehető legjobban megfelelni.
Ráadásul a vevők nemcsak gyorsan szeretnék megkapni a termékeket, de a lehető
legalacsonyabb áron (vagy ingyenesen). Ebből logikusan levonhatjuk azt a következtetést,
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hogy a jövőben a webáruházak (1.) többféle, (2.) gyorsabb és (3.) olcsóbb szállításra
törekszenek majd, hogy megőrizhessék versenyképességüket.

1. Több
Az, hogy a jövőben még több lehetőség közül választhatunk, az elmúlt évek tendenciáiból is
látszik.
Gondoljunk csak a csomagautomaták megjelenésére, majd gyors elterjedésére (ma már
minden ötödik webáruház biztosít ilyen átvételi lehetőséget), de a különféle átvételi pontok
száma is folyamatosan növekszik annak köszönhetően, hogy a logisztikai piac szereplői
elindították ilyen irányú szolgáltatásukat.

2. Gyorsabb
A DHL Express tanulmánya szerint azok, akik expressz szállítási módot is kínáltak vásárlóiknak,
több mint másfélszer gyorsabban tudták növelni eladásaikat egy átlagos versenytárshoz
képest. Amerikában például ma már több embernek van Amazon Prime előfizetése, mint
vezetékes telefonja.

Napjaink vásárlói türelmetlenek. Ha megrendelnek valamit, elvárják, hogy 3 napon belül meg
is kapják (ez alól kivételt jelenthet, ha nagyon jó áron kapják meg a terméket, ilyenkor
kereskedői tapasztalatok szerint hajlandók kivárni a kicsit hosszabb szállítási időt).
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Ez hatalmas logisztikai kihívások elé állítja az online kereskedőket, akik megpróbálják
kielégíteni ezt az igényt. A nagyobbak természetesen előnnyel rendelkeznek az erőforrások és
a több raktárlehetőség miatt, amelyek biztosítják, hogy gyorsabban házhoz érjenek a
megrendelések.
Mások olyan megoldásokon dolgoznak, amelyben a vásárló egy kicsit magasabb díjért,
gyorsabban kaphatja meg a terméket, de a szállító céggel való hatékony tárgyalás is segíthet
a szállítási költségek csökkentésében.
A vásárlók körében nagyon népszerű megoldás, hogy megveszik online, majd átveszik a helyi
üzletben a terméket, így a nagyobb webáruházak olyan raktárakat használnak, amelyek közel
vannak az üzletekhez.
A fentiek alapján elmondható, hogy a gyors kiszállítás kulcstényező lesz abban, hogy a vásárlók
később is visszajöjjenek a boltunkba vásárolni.

3. Olcsóbb
Persze nem csak a gyorsaság, de az ár is számít. Erre jó példa, hogy a Bookline kínál gyorsabb
szállítási lehetőséget felárral, de elmondásuk szerint a vásárlóknak csak töredéke él vele.
Viszont az expressz szállítási móddal ellentétben, ma már szinte általánosan elterjedt, hogy a
webáruházak egy bizonyos értékhatár felett vagy adott időszakokban ingyenesen szállítják ki
a megrendelést, és a vásárlóknak is egyre nagyobb igényük van erre.
Az ingyenes szállítás kuponkód is nagyon népszerű vásárlásösztönzővé vált az e-kereskedők
körében. Ez nem is véletlen, hiszen az ingyenes szállítás bizonyítottan igen hatékony promóció.
Azok a webáruházak, amelyek egyedi, máshol nem kapható termékeket adnak el, az ingyenes
szállítás költségét beleépíthetik a termék árába, mivel a vásárló nem tudja összehasonlítani a
boltokat.
A nagyobb webáruházak itt is előnyben vannak a kicsikkel szemben, hiszen elnyelhetik a
szállítási költséget, mivel a nagyobb rendelésszám ellensúlyozza azt.
Meg kell még említeni, hogy a logisztikai piacon tapasztalható verseny és az új megoldások
miatt a szállítási költségek is csökkentek az elmúlt években. A fent említett csomagautomaták
például jellemzően olcsóbb átvételi lehetőséget biztosítanak a futáros megoldásnál.
Az elkövetkező években tovább folytatódhat a tendencia, hogy egyre több webáruház fog
többféle szállítási módot nyújtani, és fogja ezzel egy időben az ingyenes szállítás
vásárlásösztönző erejét kihasználni. Például a hűségprogramoknak is remek része lehet ez a
fajta kedvezmény.
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VÁLTOZÁSOK 2017-BEN
A WebShop-Experts Kft. egy korábbi felmérése szerint a hazai webáruház tulajdonosok a
marketing területén szeretnének a legtöbbet fejlődni.
Ez nem meglepő, hiszen a webáruházaknak mindössze 41%-a rendelkezik saját bloggal, és
kevesebb mint egyharmada készített saját videót. Pedig a folyamatos tartalomszolgáltatás még
mindig nagyon fontos része a marketingnek. Ehhez képest a webáruházak 36%-a még egyedi
termékleírásokkal sem rendelkezik.
A közösségi oldalak használatában nagy változás nem történt. Továbbra is látszik a Facebook
egyeduralma. Az Instagram feljövőben van, immár a harmadik legnépszerűbb közösségi oldal
a webáruházak körében. Ugyanakkor a Snapchat szinte egyáltalán nem szerepel az online
kereskedők közösségi média stratégiájában.
Évek óta a SEO a legtöbbet használt marketing eszköz a webáruházak körében. Idén azonban
a hírlevél letaszította a trónról.
A korábbi évekhez hasonlóan a házhozszállítás és a személyes átvétel igen népszerű. A
csomagpontok é automaták elterjedése azonban évről évre növekszik, bár csak kis mértékben.
És végül az egyik legfontosabb mutató, a forgalom. A webáruházak háromnegyede
könyvelhetett el forgalomnövekedést a tavalyi évben. Azok a webáruház tulajdonosok, aki nem
fejlesztették webáruházukat, mindössze 7,8%-os forgalomnövekedést realizáltak, ami
jelentősen elmarad az e-kereskedelem tvalayi hazai növekedési ütemétől.

ZÁRÓ GONDOLATOK
Az e-kereskedelemi forgalom évről évre megállíthatatlanul növekszik, ugyanakkor ezt az
iparágat is ugyanúgy folyamatosan kihívások elé állítja a technológiai fejlődés, mint bármely
másikat.
Alkalmazkodni a megjelenő új eszközökhöz, az átalakuló vásárlói szokásokhoz és növekvő
igényekhez pedig sokszor nem egyszerű feladat. Emiatt a sikeres internetes értékesítés egyik
kulcsa az állandó fejlesztés. Egy webáruház soha nincs kész, folyamatosan fejlesztenünk kell,
hogy az megfeleljen a piac igényeinek.
De ez csak egy alap elvárás a talpon maradáshoz. Ha valódi sikert szeretnénk elérni, ki kell
találnunk, hogy mitől leszünk egyediek, mi lesz az a plusz, amivel többet tudunk nyújtani a
konkurenseknél. Más szóval mi lesz a mi versenyelőnyünk.
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Tanulmányunkban sorra vettük azokat a területeket, ahol a jelen és a jövő kihívásaira
megfelelő választ adva, az új eszközöket kihasználva versenyelőnyre tehetünk szert, de voltak
olyan tanácsok is, amelyeket inkább akkor kell megfogadnunk, ha nem szeretnénk hátrányba
kerülni a konkurenciával szemben.
Most Önön a sor, hogy neki lásson a munkának. Azonban, ha igazán átütő sikereket szeretne
elérni 2018-ban és a versenytársa előtt maradni, akkor mindenképp jöjjön el Magyarország
legnagyobb e-kereskedelmi rendezvényére, az immár harmadjára megrendezésre kerülő
Ecommerce Expo Budapestre.
Az Ecommerce Expon több mint 50 neves szakértő mutatja be, hogy merre tart a hazai ekereskedelem. Az iparág legmeghatározóbb szereplőit fogjuk meghívni, akik a legaktuálisabb
kérdésekre adnak majd választ. Így minden webáruház tulajdonosnak egy kihagyhatatlan
rendezvény.
Ha érdekli, milyen volt a második magyar Ecommerce Expo, tekintse meg pár perces
hangulatvideónkat:

Kattintson ide a videó megtekintéséhez!
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