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ÚVOD
Som veľmi rád, že čítate tieto riadky. Túto knihu sme pripravili spoločne s 50 autormi
a 34 expertnými firmami s jediným cieľom – posunúť online marketing, e-commerce
a e-shopy na novú úroveň. V tejto knihe si nájde svoje začiatočník, no aj ostrieľaný
e-commerce profesionál. Je to komplexný sumár všetkého, čo vás pri online predaji
čaká.
Predaj cez internet je jednoznačnou budúcnosťou nakupovania. Do online priestoru
sa presúva aj predaj potravín, áut, či domov. To všetko bolo pred pár rokmi viac ako
utópia. Klasický offline retail samozrejme nezanikne, no bude stále viac ustupovať
online predaju. Ten si bude z koláča našich nákupov ukrajovať stále viac a viac. Preto
je dôležité, aby sme zabrali a robili naše e-commerce projekty lepšie, efektívnejšie
a dostupnejšie.
Ako sa ukázalo v COVID kríze, online nakupovanie vie doslova spasiť bežného
zákazníka. Ľudia zistili, že sa dá cez mobil či počítač nakúpiť vlastne hocičo. U mňa
bol vrchol, keď som si cez mobil objednal bombičky do šľahačkovača. Vec, ktorá sa
skrátka cez internet bežne nenakupuje, sa o pár dní zhmotnila pri našich dverách :)
Preto robme online, robme e-commerce projekty, robme e-shopy.
Je to budúcnosť, ktorú už niekoľko rokov žijeme a budeme ju žiť ďalšie
desaťročia.
A aby som nezabudol, ďakujem autorom a firmám, ktoré sa do tvorby obsahu zapojili. Bez nich by táto kniha nevznikla. Verím, že spoločne prispejeme k napredovaniu
celého slovenského aj českého e-commerce trhu.

Štefan Polgári
Managing Director
Dognet
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IDEÁLNY ČAS AJ PRE
ZAČIATOČNÍKOV
Založenie e-shopu dnes trvá pár minút. Doslova.
No po naštartovaní e-shopu starosti len
začínajú. Logistika, sklady, faktúry, platby,
dodávatelia a hlavne marketing a reklama.
To všetko vás čaká a neminie.
Dobrá správa však je, že e-commerce služby
a možnosti sú dnes úplne inde, ako pred pár
rokmi. Rôzne platformy dovoľujú začiatočníkom
začať vlastne okamžite s minimálnymi nákladmi.
Už to nie je ako kedysi, keď bolo treba hľadať
kamaráta, ktorý musel e-shop naprogramovať.
Ak sa do toho pustíte v roku 2022, základom
bude marketing, reklama a kvalitná služba
zákazníkovi, nie programovanie.
Táto kniha vám vysvetlí, čo potrebujete
vedieť nielen pri založení e-shopu, ale aj pri
jeho vylepšovaní a rozširovaní. Je skrátka pre
každého, kto sa zaoberá online predajom.
Ukáže nové možnosti nadnárodným e-shopom
aj mamičke na materskej, ktorá práve začína.

8

INŠPIRÁCIA ZO SVETA
E-COMMERCE
„Vo vodách e-commerce sa pohybujem už nejaký ten
rok. Na to, aby ste uspeli, je priam nevyhnutné neustále
živiť vášeň pre najnovšie digitálne a technologické
trendy a zároveň sa vedieť rýchlo adaptovať a implementovať inovácie, ktoré by zatraktívnili váš biznis voči
zákazníkovi.“
Zuzana Pélyová
Ecommerce Manager Studio Moderna

„Hlavně se ničeho nebát! E-commerce je nejenom
o zkušenostech, ale především o odvaze zkoušet nové
věci, postupy a technologie. Neexistuje něco jako
chybný krok, pouze krok, který se neosvědčil. Ale dokud ho neuděláte tak nevíte, jestli právě tudy nepovede vaše cesta…“
Šimon Radil
Internet Marketing Manager Möbelix

„Ak raz vstúpite do sveta e-commerce, zistíte, že doposiaľ ste žili pomalý život. Tu je všetko také rýchle… čo je
trendy dnes, zajtra bude staré. To isté platí pre e-shopy.
Neustála implementácia niečoho nového a kreatívneho
je jediná možnosť, ako držať krok s konkurenciou. Oplatí sa venovať značnú časť energie i servisu, ktorý zvýši
latku pohodlnosti zákazníka o desiatky %.“
Lucia Komorechová
Marketing Director of Kompava.sk
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„V rámci e-commerce je v podstate nutnosť byť stále
v obraze, keďže tento segment sa veľmi dynamicky
mení. Je dobré mať vo všetkých základných oblastiach
hrubý prehľad, avšak vždy budú najdôležitejšie dve
veci – skvelý produkt a zameranie sa na spokojnosť
zákazníka. ,Ak nepomáhate ľuďom, tak iba predávate
tovar,‘ ako často vraví náš CEO, Dalibor.“
Martin Anderko
Head of Performance Marketing, GymBeam

„Po 25 rokoch na trhu s veľ koobchodom sme sa rozhodli založiť e-shop. Už je to 2,5 roka a neľutujeme toto
rozhodnutie ani jednu jedinú minútu. Nejde primárne
o obrat a relatívny zisk z neho, ale o to, že nás to núti
rásť a automaticky nás posúva v našich obchodných
praktikách a vedomostiach, ktoré sme dovtedy nepoznali. Je to aj výborný nástroj na búranie obchodných
stereotypov a hľadanie nových ciest k stálym alebo
novým obchodným partnerom.“
Jozef Šteffek
konateľ Wiky s.r.o.

„Uspieť v prostredí e-commerce je v dnešnej dobe extrémne náročné. Mať produkt nestačí. Dokonca nestačí
mať ani dostatok finančných zdrojov. Každý úspešný
e-shopár musí v sebe okrem obchodného ducha skĺbiť
schopnosť kráčať s neustále sa rozvíjajúcimi technologickými trendmi, porozumieť im a v neposlednom rade
byť cieľavedomý, vytrvalý a snažiť sa byť vždy aspoň
o jeden krôčik pred konkurenciou.“
Ján Pazdúr
CEO nabbi.sk
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„Ukázalo sa ako veľmi užitočné, že sme zaviedli pravidelnú každo-týždennú e-commerce poradu. Riešime čísla
výkonnosti, hlavne podiel nákladov na obrate, konverzný pomer a návštevnosť. Nastavujeme a upravujeme
e-commerce kroky na nasledujúci týždeň, definujeme
kampane na nasledujúci mesiac, s e-commerce tímom
si prejdeme všetky dôležité témy. Takto „nakrátko“ –
s týždenným horizontom – dokážeme využiť príležitosti
aj eliminovať hrozby. Napríklad, ak nám nesedia čísla –
napríklad nám stúpa podiel nákladov na obrate – vieme
flexibilne znížiť rozpočet na priame marketingové výdavky (hlavne FB, Google), aby sme boli opäť efektívni.“
Martin Guttman
CEO Tuli

„E-commerce patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty online sveta. Pre Decathlon je esenciálnym cieľom byť prospešný pre ľudí a planétu, to je základným
pilierom pre našu omnichannel stratégiu. Neustále sa
snažíme inovovať, zlepšovať ponuku, kvalitu a odolnosť
našich produktov.“
Michaela Beladičová
Communication Team Leader & Online Marketing
Specialist DECATHLON

„Odhodlanie, húževnatosť a vízia sú základné ingrediencie úspechu v podnikaní. Ak k tomu pridáte
neutíchajúci smäd po inováciách, chuť dať zákazníkom
najvyššiu kvalitu a túžbu byť lepší ako konkurencia,
vašou odmenou bude úspešný e-commerce projekt.
Na udržanie úspechu budete samozrejme potrebovať
kolegov s podobnou filozofiou, nejaké „euríčko“ a vlak
s vaším e-shopom bude nezastaviteľný.“
Tomáš Srnka
majiteľ Lieky24.sk
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„Bola doba, kedy stačilo mať na internete jednoduchý e-shop, dodržať pár základných nastavení ako je
základné SEO, nastaviť pár PPC kampaní a predali ste
„všetko“. Tá doba je už nenávratne preč. Dnes je to
omnoho sofistikovanejší priestor, kde sa bez potrebných znalostí a zručností toho veľa dokázať nedá. Treba
poznať prostredie marketingových kanálov, dáta, analytiku a naučiť sa, ako funguje celé odvetvie e-commerce
aj z hľadiska logistiky. K takejto štruktúre vedomostí
potrebujete mať vytvorený systém neustáleho prísunu
aktuálnych a funkčných informácií.“
Mgr. Marek Kuruc
CEO Intimnenákupy.sk

„Za nás nejlépe funguje dělat málo věcí, ale na 100 %.
Děláme v podstatě pouze měřitelé aktivity, ty neustále
vyhodnocuje a pomalinku a kontinuálně vylepšujeme.“
Tomáš Navarra
CEO Nutraceutics.cz

„Ak ste sa už pustili do tvorby e-shopu, dôležité je nepodceňovať SEO a budovanie brandingu. V budúcnosti
vám to bude prinášať organickú návštevnosť a aj s tým
spojené objednávky vo vašom internetovom obchode.
Osvedčilo sa nám aj odskúšať rôzne marketingové aktivity (ako napríklad využitie affiliate marketingu Dognet).
Tak najlepšie zistíte, čo najlepšie funguje na podporu
predaja práve vo vašom segmente podnikania. Ani
v dnešnej dobe netreba podceňovať kombináciu online
a offline kampaní.“
Mgr. Martin Kendera
marketingový pracovník Fines.sk

12

„Provozovat e-shop je stejné jako každé jiné podnikání. Na začátku to chce hodně času, píle, pevné nervy
a úsilí. Když se začne dařit, je potřeba najít spolehlivé a kvalitní lidi, kteří vám pomohou v dalším růstu.
Nezakrnět, modernizovat, hledat nové trhy a způsoby
realizace. A pak už jen vychutnávat plody vaší práce,
když se e-shop šplhá mezi ty nejlepší v oboru.“
Ing. Markéta Grošková
výkonná ředitelka PNM International s.r.o.

„E-shop je ako manželstvo. Dlhodobý vzťah, ktorý sa
začal vzájomnou interakciou. Pokročilé metódy na
vyhodnocovanie úspešnosti ako CLV (customer lifetime
value) sú super, ale stačí sa držať jedného pravidla –
pristupujte ku každému zákazníkovi, akoby mal byť váš
jediný, a to do konca vášho života.“
Matej Tomášovský
Head of Performance Marketing BBG

„Ak ste si skutočne vybrali maloobchodný predaj na
webe a e-shop, buď te trpezliví a skromní zároveň, pričom vaším prvoradým cieľom by malo byť: neskrachovať.
Dnes je to jedno z najťažších odvetví biznisu, kde vládne
obrovská konkurencia. Časom zistíte, že môžete byť
expert na všetko, alebo si to v zásade myslieť, ale vždy sa
nájde niekto lepší. Vždy to niekto spraví rýchlejšie, môže
si dovoliť investovať viac peňazí do reklamy, byť niekoľ ko
rokov v strate, mať lepší produkt, alebo skutočne zvládne doručiť tovar v deň objednávky. Robiť e-shop je teda
pre bojovníkov, ktorí sa nevzdávajú ľahko.“
Igor Plávka
CEO Shooos.sk
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„Víte, jaká je nejčastější chyba majitelů e-shopů?
Nadšení a intuice. Nadšení vás možná žene vpřed,
ale většinou špatným směrem. Intuice vás chce zase
přesvědčit, že to bude dobré, protože „to prostě tak
cítíte“. Není pak divu, že 90 % e-shopů do roka zkrachuje. To, že rádi chytáte ryby, neznamená, že povedete úspěšný e-shop s rybářskými potřebami. Naučte se
to nejdůležitější – stavět podnikání na přesných datech
a analýzách.“
Ondřej Holubec
CSO FEXI rolety

„V České republice máme na poli internetového
obchodování nadprůměrnou konkurenci. Zakoupit
Shoptet a spustit PPC dnes už na úspěch nestačí. Všem
začínajícím e-shopařům doporučuji před spuštěním
obchodu investovat do znalostí. Kupte si například
on-line Digisemestr a věnujte pár desítek hodin studiu – informace, s kterými do on-line podnikání díky
tomu vstoupíte, jsou k nezaplacení. Reklama, legislativa, analytika, e-mailing, technické řešení – to vše se
můžete naučit za pochodu, ale za cenu chyb, které vás
můžou stát statisíce korun.“
Lukáš Konečný
Strategie a vývoj v nanoSPACE

„Pro dlouhodobý úspěch projektu je klíčové nadšení – aby vás to bavilo. Tolik pozitivní energie, zábavy
a vzrušení jako v našem úžasném světě Růžového slona
a erotických hraček v žádném jiném oboru snad ani být
nemůže. Sexu zdar a chobot nahoru!“
Adam Durčák
Majitel RuzovySlon.cz

14

„Využijte malost vašeho e-shopu jako konkurenční
výhodu, kterou korporátní e-shopy nedokážou nabídnout. Mějte s vašimi zákazníky otevřený, osobní a přátelský vztah stejně tak, jako kdysi měli prodejci v malých
obchůdcích se smíšeným zbožím.
Dokud vám to objemy vašich objednávek dovolí, preferujte telefonický kontakt před e-mailem. Buď te milí,
úslužní a upřímní. Zákazníkovi poraď te v jeho nejlepším
zájmu, i když to znamená, že u vás možná nenakoupí.
Zadarmo není jen SEO, ale také ‚word of mouth‘.“
Tomáš Rais
správce e-shopu AutoHotárek.cz

„Nesnažte se s konkurencí bojovat nízkými cenami
a dbejte na rozumnou marži a celkovou ziskovost
e-shopu. Naše zákazníky neučíme na slevy a dlouhodobě se nám to vyplácí. Rozhodně nepodceňujeme
kvalitní komunikaci a zákaznickou podporu a nikdy
zákazníkovi neslibujeme něco, co nemůžeme splnit.
Spokojený zákazník se k nám rád vrací.“
Ing. Ondřej Velička
CEO Dobrýtextil.cz

„Úspech väčšiny e-shopov závisí od kvality marketingového procesu. Mnohí si ale neuvedomujú, že marketing
nie je len o propagácii. Reklama je len zlomok toho, čo
pojem marketing skutočne predstavuje. Preto, ak chcete byť úspešní na dnes už mimoriadne konkurenčnom
e-commerce trhu, zamýšľajte sa okrem propagácie
aj nad ostatnými aspektami marketingového procesu.
Iba ich súhra vám prinesie trvalý úspech.“
Viktor Tekula
majiteľ firmy Augeri s.r.o
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IVO MRENA
Pozícia: Country Lead
Shoptet Slovakia
Firma: Shoptet
Počet rokov skúseností
v danej oblasti: 12
@IVOMRENA

V priebehu viac než desaťročného pôsobenia v odbore získal skúsenosti s prá
cou pre značky ako T-Mobile či Home Credit. V agentúre Peppermint Digital
viedol tím, ktorý mal na starosti dlhodobú komunikáciu českej automobilky
Škoda Auto na sociálnych sieťach. Aktuálne je produktovým a marketingo
vým manažérom spoločnosti Shoptet, kde má na starosti značku Shoptet.

SHOPTET
WWW.SHOPTET.CZ
@SHOPTET
@SHOPTET

Pomáhame ľuďom podnikať. Vďaka Shoptetu si tisíce
ľudí plnia svoje sny o podnikaní. Pomáhame malým
predajcom i známym značkám uspieť vo svete e-commerce. Máme zmysluplný produkt a špičkovú starostlivosť o zákazníka. Sme jedničkou medzi e-shopovými
riešeniami.

@SHOPTET.CZ
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AKÝ SEGMENT SI MÁM ZVOLIŤ
PRI ZAKLADANÍ E-SHOPU
IVO MRENA

Článok vznikol v spolupráci s marketingovou agentúrou 6clickz.
Založenie e-shopu je v dnešnej dobe oveľa jednoduchšie ako pred niekoľ kými rokmi.
Ten, kto zakladal e-shop pred 10 rokmi, vie dobre, že to vyžadovalo mnoho programátorských hodín a týždne až mesiace práce. Dnes už môžete využiť riešenie na prenájom,
ako je náš Shoptet alebo Open Source riešenie a založiť tak e-shop doslova na niekoľ ko
klikov. Máme niekoľ ko tisíc klientov, ktorí si za pár dní založili a spustili e-shop v Shoptete a v prvom týždni už aj vedeli predávať. Tí najšikovnejší to zvládnu aj za víkend.
Zjednodušenia v oblasti zakladania a tvorby e-shopov však zapríčinili, že sa mnoho
ľudí púšťa do online podnikania po hlave. Tým pádom sa e-commerce trh postupne
saturuje a zvyšuje sa konkurencia v každom segmente. Svedčí o tom aj fakt, že len
v minulom roku pribudlo na Slovensku podľa HNonline1 vyše 6 000 e-shopov. Určite
tomu dopomohla aj situácia, kedy boli kamenné obchody zatvorené. Tempo rastu
avšak bolo už v posledných 5 rokoch priemerne 15 %.
Väčšia konkurencia však znamená aj väčšie investície. Založiť e-shop je síce jednoduché,
ale rozbehnúť ho už zďaleka nie je také lacné ako napríklad pred 10 rokmi. Rozmnožujú
sa nám síce marketingové kanály, na ktorých môžeme inzerovať a môžeme ukázať zákazníkom svoju ponuku, avšak na týchto platformách sa zvýšila aj konkurencia. Svedčia
o tom historické ceny za preklik. Na dvoch grafoch nižšie sme znázornili vývoj cien za
preklik za posledné 2 roky naprieč klientmi 6clikz na slovenskom a českom trhu.

1

https://cutt.ly/sAhBxFV
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Kým na Slovensku sme začiatkom roku 2019 začínali niekde okolo 0,11 €, aktuálne priemerná cena za preklik už dosiahla 0,17 €. Vidíme tu sezónnosť, v januári alebo februári
sú kliky vždy najlacnejšie, keďže je tesne po sezóne, ale následný návrat na vyššie ceny
je každý rok silnejší. To isté platí aj pre Česko, kde sme s priemernou cenou za preklik
takmer pri 5 Kč. Tieto štatistiky sú naprieč viacerými segmentami. Niektoré z top segmentov, ktoré sme sem zahrnuli, sú móda, výživové doplnky alebo domáce potreby.
Keď v 6clickz riešia marketingovú stratégiu pre novovznikajúce e-shopy, stále sa
snažia varovať klienta, aby počítal s možnou stratou minimálne 6 až 12 mesiacov
po spustení e-shopu. Pre porovnanie, zhruba pred 5 rokmi to bolo 3 až 6 mesiacov.
Treba takisto povedať, že nie každý e-shop, ktorý sa založí dnes, tu bude aj o dva
alebo tri roky. Tu môžeme čerpať zo štatistík Shoptetu. Podľa Shoptetu z pôvodných
1 000 nových e-shopov prežije prvý rok iba 75 %, druhý rok prežije iba 50 % a tretí rok
už prežije iba 40 % e-shopov.
Tieto čísla môžu vyzerať hrozivo, ale nechcem nikoho strašiť. Musíme však o tom
hovoriť otvorene. Tvorba e-shopu vyžaduje nemalú investíciu, preto je dobré urobiť
si na začiatku poriadny prieskum a prípadne do neho aj zainvestovať v spolupráci
s profesionálmi, aby sme sa nepopálili.
Podľa našich dát zo Shopetu vieme odhadnúť najlepšie kategórie na prežitie, ale
aj tie s najnižším percentom prežitia. Nechcem tým povedať, že práve vo vašom segmente nemôžete uspieť, ale poznáme tie najrizikovejšie. Naše dáta sú pozbierané
z viac ako 28 000 e-shopov na 3 trhoch v Európe.
TOP kategórie e-shopov, ktorým sa podarilo zvládnuť prvý rok:
Pharmacy & Health 89 %
House & Gardening 90 %
Sports & Tourism 92 %
Children products 93 %
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Príklady nižšej úspešnosti:
Food 50 %
Elektronics 60 %
Jewellery & watches 63 %
Clothing, accessories 68 %

VÝBER VHODNÉHO SEGMENTU
Dostávame sa k hlavnej téme tejto kapitoly a tou je výber vhodného segmentu.
Vo všeobecnosti platí, že najlukratívnejšie segmenty sú najviac obsadené. To znamená, že tu už existujú veľ kí hráči, ktorí pôsobia na trhu 10 až 20 rokov. Títo hráči sa už
dostali do fázy, kedy investujú nemalé peniaze aj do brandingu. Môžeme si všimnúť
televízne reklamy firiem ako Alza, Mall alebo GymBeam.

Presadenie sa v týchto segmentoch bude najťažšie. Neznamená to, že v týchto segmentoch nemôžete vybudovať rentabilný e-shop, avšak jeho budovanie si bude vyžadovať
omnoho väčšie investície. Preto je lepším rozhodnutím uvažovať nad takzvanými niche
marketmi – oblasťami, ktoré sú natoľ ko špecifické, že sa do nich veľ kí hráči nepúšťajú,
alebo aspoň majú veľmi obmedzený sortiment. Takýto segment môže byť pre firmu
s obratom desiatok miliónov eur nezaujímavý, pre vás však môže znamenať živobytie.
Ktoré sú to segmenty? Presný recept vám nepoviem, ale v poslednom období rástli
veľmi zaujímavo napríklad e-shopy s doplnkami pre domácich miláčikov, s ručne vyrobenými vecami (napríklad kozmetikou) alebo s vlastnými značkami oblečenia, ktoré
sú zasielané špecifickej skupine zákazníkov.
Pozrime sa ale aj na dáta od nás zo Shoptetu. Kategória s najdlhším prežitím po
prvom roku bola v poslednom období kategória doplnkov pre deti. Nasleduje šport
a turistika, domácnosť a záhrada a na štvrtom mieste sú lekárne a výživové doplnky.
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Štatisticky s najnižším pomerom prežitia po prvom roku boli e-shopy v segmentoch
jedlo, elektronika a šperky. Ak si pozrieme obraty jednotlivých kategórií, jasne vedie
kategória doplnkov pre domácnosť a záhradu. Môže to byť však spôsobené vysokou
hodnotou objednávky (nábytok je drahší ako mikina alebo krmivo pre psy). Ďalšou
top kategóriou z hľadiska obratu je elektronika, oblečenie a doplnky. Ak sa pozrieme
na nárast týchto segmentov v čase, uvidíme zaujímavé čísla. Elektronika, rovnako
ako doplnky pre domácnosť, majú oproti iným kategóriám v poslednom roku oveľa
pomalší rast. Doplnky pre domácich miláčikov alebo počítačové hry mali naopak
raketový rast. Môžete to vidieť aj na grafe.

Z AKÝCH ZDROJOV ČERPAŤ PRI VÝBERE
SEGMENTU?
Väčšinou sa stretávam s tým, že ľudia začínajú podnikať v niečom, k čomu majú vzťah.
Buď si ho vybudovali v práci, v rodine, alebo v rámci koníčkov. Ak si niekto založí
e-shop iba preto, lebo na ňom chce zarobiť, väčšinou to nefunguje.
Ak chcete mať naozaj dobrý produkt a dobrý servis, musíte mať k vášmu budúcemu
e-shopu vzťah. Predpokladajme, že máte vytipovaný segment, do ktorého by ste sa
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INŠPIRUJTE SA
A POSUŇTE SVOJ BIZNIS
DOPREDU!

E-shopy menia svet nakupovania. Online sa dá objednať takmer všetko
a využívame to každodenne. Túto knihu sme pripravili na podporu e-commerce
segmentu. Chceme ukázať nové a aktuálne prístupy začiatočníkom a priniesť
spojitosti aj pre pokročilých hráčov na poli internetového predaja.
Obsah pripravilo 50 autorov a 34 expertných firiem. Spoločne sme pre vás
pripravili komplexný pohľad na problematiku e-shopov a všetkého, čo k tomu
patrí. V knihe nájde užitočné informácie začínajúci online predajca aj ostrieľaný
profesionál.

Štefan Polgári
Managing Director Dognet

Ďakujeme mediálnym partnerom

KNIHU prináša
AFFILIATE sieť DOGNET

