Módna
e-commerce
v roku 2020

Prehľad trhu a
5 trendov, ktoré ovplyvnili
módnu e-commerce
v roku 2020.

O reporte
Tento report je súčasťou dlhodobého výskumného projektu módneho vyhľadávača
GLAMI o stave slovenskej módnej e-commerce, ktorý je založený na kontinuálnom
zbere dát pod názvom Fashion (Re)search.
GLAMI je vyhľadávač módy, ktorý denne spája tisíce nakupujúcich so značkami a eshopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitému
na mieru každého jednotlivca, GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.
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Prehľad trhu
331 mil

EUR

obrat módnej e-commerce
v roku 2020

397 mil

EUR

predpokladaný obrat módnej ecommerce v roku 2021

E-commerce narástla v roku 2020 o 27,22 %. Pandémia koronavírusu sa však
dotkla celého trhu s módou, ktorý naopak klesol o 7 %.
Predpokladaný nárast módnej e-commerce pre rok 2021 je 21,5 % s obratom
397,20 miliónov eur. V roku 2023 predpokládame, že obrat online módnej ecommerce bude 467,50 miliónov eur.

4

Módna e-commerce v roku 2020 – prehľad trhu

Vývoj tržieb módnych
e-shopov v roku 2020
Krivka vývoja tržieb takmer presne kopíruje vývoj pandemického roku 2020. Od
januára sme videli klesanie počtu objednávok spojené, so strachom z blížiaceho
sa neznámeho koronavírusu. V období prvého “lockdownu” a zákazu vychádzania
sa situácia otočila aj vďaka zatvoreným kamenným obchodom, a online
zaznamenal prvý výrazný nárast.
Po prvom výraznom uvoľnení opatrení pred letnými prázdninami, spojeným s
otvorením kamenných predajní a poklesom spôsobeným letnou sezónou, sme
zaznamenali výrazný pokles až pod hranicu pred-koronavírusových čísel. S
príchodom jesene sa táto krivka otočila a smerom k Vianociam a ku koncu roka
sme dosiahli najvyššie nárasty roku 2020.
O najvyšší nárast v novembri sa postarala kombinácia niekoľkých faktorov.
Uzavreté kamenné predajne, vianočné nákupy a rekordné Black Friday
výpredaje.
1. vlna koronavírusu
a uzavretie kamenných
predajní

Uzavretie obchodov, Black Friday
+ Vianoce

Uvoľnenie opatrení,
otvorenie obchodov a
pokles v letnej sezóne

Zdroj: Index tržieb naprieč e-shopmi na
GLAMI.sk.
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TOP 10 online hráčov vo
svete módy
a) Podľa návštevnosti webu
2.

1.

3.

4.

Sportisimo

5.

Answear

6.

Footshop

7.

Astratex

8.

Zoot

9.

Bibloo

10.

Baťa

Zdroj: Similarweb, december 2020, porovnanie návštev e-shopov so slovenskou
doménou za posledných 6 mesiacov.
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TOP 10 online hráčov vo
svete módy
a) Podľa návštevnosti webu
Po úspešnom vstupe na trh v roku 2019 zamiešalo About You kartami na
slovenskom módnom trhu. V stúpajúcom trende pokračuje aj tento rok
umiestnením na druhom mieste. Prvú priečku si dlhodobo drží Bonprix a TOP 3
uzatvára e-shop Deichmann.
Ďalej sa v TOP 10 najnavštevovanejších e-shopov na Slovensku nachádza Eobuv, Sportisimo, Answear, Footshop, Astratex, Zoot, Bibloo a uzatvára ju Baťa.

Trendy second handu a recyklácie sa prepisujú aj
do návštevnosti webu Vinted - českej platformy na
predaj oblečenia z druhej ruky, kde môže
oblečenie predať a kúpiť každý. Tento web hojne
využívajú aj slovenskí užívatelia, keďže na
Slovensku zatiaľ podobnú platformu nemáme.
Návštevnosť 2,90 mil užívateľov naznačuje, že
záujem zo strany užívateľov je obrovský.
Zdroj: Similarweb, január 2020, počet mesačných návštev na webe vinted.cz
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TOP 10 online hráčov vo
svete módy
b) Podľa spontánnej znalosti značky
2.

1.
Povedomie: 10 %

3.
Povedomie: 9 %

-2 %

+4 %

Povedomie: 7 %
-2 %

H&M

Spontánna znalosť: 6
%

+1 %

Sportisimo

Spontánna znalosť: 6
%

+1 %

6.

Reserved

Spontánna znalosť: 5
%

nový

7./8.

Answear

Spontánna znalosť: 3 %

nový

E obuv

Spontánna znalosť: 3 %

0

9./10.

CCC

Spontánna znalosť: 2 %

nový

9./10.

Aliexpress

4./5.
4./5..

7./8.

Spontánna znalosť: 2 %

-4%

Zdroj: Spontánna znalosť slovenských e-shopov NMS dáta, november 2020.
*Plusové a mínusové čísla vedľa šípok znázorňujú počet miest, o ktoré se daný e-shop posunul od roku 2019.
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TOP 10 online hráčov vo
svete módy
b) Podľa spontánnej znalosti značky
About You pomerne rýchlo vystrelilo aj v rámci spontánnej znalosti z 5. priečky s 5
% na druhú priečku so znalosťou až 9 %. Na prvej priečke sa aj naďalej drží
Bonprix, ktorý si tento rok pohoršil o 2 %. Deichmann, ktorý si naopak o jedno
miesto a 2 % pohoršil, uzatvára TOP 3.
V rebríčku pribudli nováčikovia - Reserved, Answear a CCC. E obuv si stabilne
drží svoju pozíciu a ázijská platforma Aliexpress prepadla najviac zo všetkých eshopov až o 4 % a skončila na chvoste rebríčka, zatiaľ čo Wish úplne vypadol.

„Naša najväčšia výzva prišla v priebehu prvých týždňov pandémie, kedy záujem
spotrebiteľov výrazne poklesol, najmä v oblasti nákupu módy online. Došlo
taktiež k zmenám v kategóriách, keďže záujem o športové a „domáce”
oblečenie narástol na úkor vecí, ako je napríklad spoločenské oblečenie. Naše
algoritmy sú však plne automatizované a pomohli nám tak rýchlo reagovať.
Akonáhle sa záujem spotrebiteľov zmenil, zmenila sa automaticky aj naša
ponuka. Zákazníkom sa tak v hlavnej ponuke začalo zobrazovať domáce a
športové oblečenie. Na základe meniacich sa predpovedí sa takisto automaticky
prispôsobilo obnovenie zásob. Snažili sme sa byť veľmi flexibilní. Napríklad,
keď sa rúška stali povinnými, rýchlo sme presunuli našu výrobu, aby sme ich
mohli vyrobiť milióny a stali sme sa najväčším európskym maloobchodným
predajcom bavlnených rúšok.
Tarek Müller, CEO e-shopu About You v rozhovore pre McKinsey
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Z obchodov
do e-shopov

1

Pandémia predaj módy
online akcelerovala
Vypuknutie pandémie koronavírusu už
prebiehajúci proces presunu nákupov módy do
online prostredia ešte urýchlilo. Podľa McKinsey
sa podiel online nákupov módy takmer
zdvojnásobil - zo 16 % v roku 2019 na 29 % v
roku 2020.

10 rokov
rastu za 3
mesiace

Tieto masívne zmeny samozrejme ovplyvňujú
značky aj maloobchodníkov. Napríklad Zara a
H&M uzatvárajú tisíce obchodov a investujú veľa
prostriedkov do posilňovania predajných kanálov
online, zatiaľ čo malým online obchodníkom táto
zmena nahráva do kariet.

Tak rýchlo online nahradil
kamenné predajne.

Podiel slovenskej e-commerce na
celkovom módnom trhu:

20 %
18 %

2019

2020

Prehľad trhu GLAMI.sk, január 2021.
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Pandémia navždy zmenila
návyky offline zákazníkov
ÚPLNE PRVÉ ONLINE NÁKUPY
Akonáhle sa kvôli pandémii koronavírusu uzavreli kamenné predajne, nezostalo
nakupujúcim, zvyknutým na nákupy, nič iné, ako vyskúšať nákupy online - častokrát
prvý raz v živote.

17 %
38 %

Slovákov nakúpilo v priebehu plnej vlny pandémie oblečenie online po
prvýkrát v živote
Respondentov vďaka pandémii objavilo nové e-shopy a vďaka
zažitým výhodám nákupu na internete už pri nákupoch online
pravdepodobne zostanú
(GLAMI Fashion (Re)search, apríl 2020)

„Plánujete

nakupovať viac módu online aj potom, keď budú zrušené vládne reštrikcie a kamenné obchody
budú opäť otvorené?” GLAMI Fashion (Re)search, apríl 2020
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Zákazníci preferujú rýchlu
dopravu zadarmo
Pandémia koronavírusu spôsobila zatváranie kamenných obchodov a presunutie
nákupov do online prostredia. Následkom toho sme zaznamenali aj zmenu
zákazníckych preferencií. Zľavy a výhodné ceny produktov, ktoré doteraz dominovali
pomyselnému zoznamu najdôležitejších aspektov e-shopov, sa posunuli nižšie a
hlavnú úlohu začala hrať doprava. Zákazníci preferovali e-shopy s bezplatným,
rýchlym a jednoduchým doručením a všetko nasvedčuje tomu, že sa táto situácia
nebude v nasledujúcich mesiacoch meniť.

39 %
Doprava domov
zadarmo

>

37 %
Dobrá cena

„Aké

sú pre zákazníkov, pri momentálnej situácii s koronavírusom a vládnymi nariadeniami, najdôležitejšie
aspekty pri nakupovaní online?”” (GLAMI Fashion (Re)search, apríl 2020)
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TOP
kategórie
roku 2020

2

Pohodlie charakterizovalo
módny rok 2020
Či už kvôli úplne novým produktom, ktoré sa na Slovensku objavili skrz pandémiu
(rúška) alebo pohodlným trendom, ktoré sa dostali na popredné miesta, môžeme
povedať, že rok 2020 sa v módnom svete niesol v duchu pandémie.

Prvé miesta ovládli:
!
!
!
!

teplákové súpravy (+139 %),
župany (+135 %),
spodné prádlo (+108 %),
a pyžamá (+88 %).

Najviac si naopak pohoršili:
!
!
!
!

oblečenie pre deti (-58 %),
plavky (–45 %),
overaly (až –33 %),
alebo šaty (–26 %).

Zdroj: Interné dáta GLAMI.sk, porovnanie
vyhľadávania a objednávok v roku 2019 a v roku
2020
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Najvyhľadávanejšie
produkty a kategórie roku
2020
Rúška

Nazúvacie šlapky

Športové
oblečenie

Teplákové súpravy

+∞%

+789.63 %

+727.27 %

+139.10 %

Župany

Rukavice

Spodné prádlo

Pyžamá

+ 134.64 %

+119.26 %

+107.6 %

+87.5 %

Zdroj: Interné dáta GLAMI.sk, porovnanie vyhľadávania v roku 2019 vs. 2020
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Kategórie s najväčším
poklesom v roku 2020
Termo oblečenie

Oblečenie pre deti

Topy a tričká

–76.92 %

–57.56 %

Plavky

Overaly

Šaty

–44.90 %

–33.31 %

–26.49 %

–45.72 %

Zdroj: Interné dáta GLAMI.sk, porovnanie vyhľadávania v roku 2019 vs. 2020
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Slovensko šije rúška
Počas prvej vlny pandémie zastihlo vyhlásenie núdzového stavu (16. 3.) a povinnosť
nosiť rúško všade mimo bydliska (24. 3.) ľudí nepripravených, keďže nosenie rúšok
nebolo niečo, na čo by sme boli na Slovensku zvyknutí. Vzniknutá situácia viedla ku
vlne solidarity a ku vzniku iniciatív, ktoré sa nezištne venovali šitiu rúšok. Zároveň sa
marec 2020 už navždy zapíše ako prvý mesiac, kedy sa na Slovensku začali
predávať bavlnené rúška nielen na módnych e-shopoch, ale aj na GLAMI.

+119 %

+4250 %

Je najvyšší nárast v
objednávkach rúšok za rok 2020
zo septembra na október.

Vo vyhľadávaní rúšok na
GLAMI.sk v marci 2020 oproti
februáru 2020.

(GLAMI Fashion (Re)search, október
2020)

(GLAMI fashion (Re)search, apríl 2020)

Index vývoja objednávok rúšok v roku 2020

(Interné dáta GLAMI.sk.)
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Udržateľnosť

3

Pandémia akcelerovala
trend udržateľnosti
Sociálna izolácia – v dôsledku koronavírusu – poskytla spotrebiteľom množstvo času
na prehodnotenie mnohých vecí, vrátane dopadu módy na planétu. Aj napriek
finančným problémom a ekonomickej kríze považuje takmer polovica manažérov v
módnych e-commerce udržateľnosť za kľúčový trend, ktorý je na vzostupe.

60 %
slovenských podnikateľov v
omnichannel a e-commerce s
módou verí, že udržateľnosť bude
vrcholným trendom formujúcim
módny priemysel v nasledujúcich
rokoch.
Fashion (Re)search, október 2020

„Ktoré trendy podľa vás najviac ovplyvnia módny priemysel v
nasledujúcich rokoch?”
GLAMI Fashion (Re)search, október 2020)

„Pandémia akcelerovala trendy, ktoré boli na vzostupe už pred
krízou. Dôvodom je presun zákazníkov do digitálneho
prostredia.”
Business of Fashion & McKinsey report

21

Módna e-commerce v roku 2020 – 5 trendov roku 2020

V roku 2020 významne
narástol sortiment
udržateľných produktov
Vďaka trendu udržateľnosti a rastúcim preferenciám spotrebiteľov sme zaznamenali
rýchlejší rast v ponuke udržateľných kolekcií a produktov. Mnoho e-shopov chce svojim
zákazníkom poskytnúť viac informácií o krajine pôvodu alebo materiáloch použitých v
produktoch. V zozname rozhodujúcich faktorov pri kúpe nového módneho kúsku u
spotrebiteľov dominuje dlhotrvajúca kvalita.

180 %

76 %

Medziročný nárast počtu objednávok
produktov označených ako
udržateľné.

Slovákov je ochotných si za
udržateľnú módu priplatiť.
(GLAMI Fashion (Re)search, apríl 2020)

(Interné dáta GLAMI)

TOP UDRŽATEĽNÉ
PRODUKTY NA GLAMI
1.
2.
3.

Batohy z recyklovaných
materiálov
Zimné a prechodné bundy
Topánky z vegánskej kože

TOP UDRŽATEĽNÉ
ZNAČKY NA GLAMI
1.
2.
3.
4.
5.

Fjällräven
Ucon Acrobatics
Jack Wolfskin
Patagonia
Stella McCartney
(Interné dáta GLAMI)
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Aj keď pandémia a s ňou spojená sociálna izolácia našej planéte pomohla, je dôležité
viac než kedykoľvek predtým, aby sme v plnení cieľov udržateľnosti vytrvali. V
nasledujúcich desaťročiach bude udržateľná móda zásadná nielen pre našu planétu,
ale takisto pre prežitie podnikateľov v módnom priemysle. Aby však boli značky a
podnikatelia úspešní a vydali sa správnym smerom, budú sa musieť zamerať na
aspekty, ktoré sú pre spotrebiteľov najdôležitejšie práve teraz.

5 trendov v udržateľnej móde, ktoré pandémia
koronavírusu podporila

SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ
Do marca 2020 západné módne značky údajne zrušili objednávky u
bangladéšskych dodávateľov v hodnote 2,8 miliardy dolárov, čo malo
dopad na živobytie 1,2 miliónov pracovníkov. Aj toto je známkou toho, že
téma vykorisťovania a spravodlivosti zostane pre ľudí dôležitá aj po
pandémii.

2
PODPORA
LOKÁLNYCH ZNAČIEK
Spotrebitelia sa takisto rozhodujú viac nakupovať v lokálnych
obchodoch, aby podporili sociálnu spravodlivosť a ukázali
zodpovednosť ku svojim komunitám.

24 %
slovenských respondentov tvrdí, že počas prvej vlny pandémie nakúpili
módu preto, aby podporili lokálne obchody a slovenských dizajnérov.
(GLAMI Fashion (Re)search, apríl 2020)
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KVALITA NAD KVANTITOU
Zatiaľ čo niektorí zákazníci v dôsledku krízy prestali nakupovať módu
úplne, mnoho z nich sa rozhodlo nakupovať lepšie. V mysli zákazníka je
najväčšia motivácia kvalita a sociálny status. 12 % Slovákov uviedlo, že
chcú v nasledujúcich mesiacoch nakupovať udržateľnú módu.

MÓDA Z DRUHEJ RUKY
Rôzne dôvody v poslednej dobe vedú zákazníkov takisto k second hand
móde. Príležitosť ušetriť a súčasne riešiť módnu nadprodukciu posúva
segment z druhej ruky dopredu.

PÔVOD MÓDNYCH KÚSKOV
Vďaka digitalizácii majú zákazníci vo chvíli, kedy značky nezdieľajú
podrobnosti o tom, ako bolo ich oblečenie vyrobené, stále viac
podozrenia, že bolo vyrobené neeticky. Fashion Transparency Index –
nástroj nezávislej organizácie Fashion Revolution – je stále viac
populárny v dokázaní úrovne otvorenosti v súvislosti s enviromentálnymi
a sociálnymi praktikami.
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Z e-commerce
do social
commerce

4

Sociálne siete ako hlavný
predajný kanál
V dobe, kedy zákazníci trávia viac času doma, im možnosť nakupovania na sociálnych
sieťach vyhovuje. Tržby prostredníctvom sociálnych sietí, najmä z mobilných zariadení,
rastú veľmi rýchlo. Hranica medzi e-shopom a obsahom sociálnych sietí sa bude aj
naďalej zmenšovať a budeme vidieť stále viac a viac produktového obsahu s cieľom
predaja.

50 %
Pre polovicu manažérov v
segmente módnej ecommerce je jej budúcnosť v
premene sociálnych sietí na
hlavný marketingový kanál
na predaj módy (TikTok,
Instagram, Facebook).
(Fashion (Re)search, október 2020)

„Ktoré trendy podľa vás najviac ovplyvnia módny
priemysel v nasledujúcich rokoch?” (GLAMI Fashion
(Re)search, október 2020)

26

Módna e-commerce v roku 2020 – 5 trendov roku 2020

Nové marketingové
funkcie sociálnych sietí
Digitálny ekosystém sa optimalizuje tak, aby sa lepšie prispôsobil meniacemu sa
životnému štýlu zákazníkov. Ako?

PRIAME VYTVÁRANIE KATALÓGOV NA
JEDNOTLIVÝCH PLATFORMÁCH
Vďaka obchodom na Facebooku a Instagrame, ktoré boli spustené v máji
2020, môžu aj malé podniky vytvárať produktové katalógy. Produkty je možné
označiť v dolnej časti videa na Facebooku a v Instagram Reels. TikTok testuje
zobrazovanie produktov, ktoré je možné zakúpiť v priebehu živého prenosu.
TikTok zároveň oznámil partnerstvo s populárnou e-commerce platformou
Shopify. Dokonca aj LinkedIn pridáva na stránky spoločností novú kartu
“produkty”, aby ich firmy mohli zvýrazniť. Ide o skvelú príležitosť ako zarobiť
peniaze na organickej prítomnosti na sociálnych sieťach.

AUGMENTED REALITY (AR)
Facebook značne investuje do AR, čo je systém, v ktorom môže užívateľ s
použitím fotoaparátu zistiť ako by produkt vyzeral v reálnom živote. Lídrom v
AR však stále zostáva Snapchat, ktorý vlani pridal množstvo nových
možností vrátane nových typov nakupovateľných kampaní “Try-on”, 3D
skenu tela a ďalších. Je možné, že pridať obrandovanú masku (“filter”) na
Instagram by nemusel byť zlý nápad?

SOFISTIKOVANÍ CHATBOTI
Chatboti značkám ďalej pomáhajú v lepšej a osobnejšej komunikácii so
zákazníkmi. A to aj bez toho, aby museli mať veľký tím zákazníckej podpory.
Prvým krokom, ktorý môžete podniknúť je implementácia automatických/
okamžitých správ na Facebooku.
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Umelá
Inteligencia
v móde

5

Umelá inteligencia,
budúcnosť módy
Spolu s digitalizáciou módy prišla potreba implementovať do celého procesu umelú
inteligenciu (AI), ktorá pomáha s automatizáciou základných procesov tak, aby boli
rýchlejšie a efektívnejšie, než keby boli vytvorené človekom. AI je v konečnom
dôsledku jediným spôsobom, ako zaistiť ziskovosť a oslobodiť zamestnancov od
opakujúcej sa manuálnej práce, aby mohli voľný čas venovať kontaktu so zákazníkmi.
Odhaduje sa, že celosvetový trh aplikácií umelej inteligencie dosiahne v roku 2025
107,3 miliardy dolárov oproti 7,6 mil. dolárov v roku 2018 (odhad spoločnosti
Tractica).

2 HLAVNÉ DÔVODY A SMERY
POUŽITIA AI V MÓDE

UŠETRENE
NÁKLADOV
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Umelá inteligencia,
budúcnosť módy
Podľa predpovedí konzultačnej spoločnosti Gartner dosiahne väčšina
organizácií, ktoré používajú na svojich e-commerce platformách AI, do roku
2023 zlepšenie spokojnosti zákazníkov minimálne o 25 %, ktoré bude
sprevádzané aj zvýšenými výnosmi a zníženými nákladmi.
Podľa nedávneho prieskumu rovnakej spoločnosti sa takmer polovica investícií do
umelej inteligencie nezmenila ani pod vplyvom začiatku pandémie. 30 % organizácií
naopak plánuje svoje investície zvýšiť.
To znamená, že spoločnosti, ktoré do AI nebudú investovať a prispôsobovať sa
ostatným hráčom, budú pravdepodobne v dlhodobom merítku oproti svojej
konkurencii strácať. Už v roku 2020 sme zaznamenali veľkú tendenciu k
demokratizácii a industrializácii umelej inteligencie. Zatiaľ čo predtým platilo, že AI
využívajú iba e-commerce giganti, dnes vidíme, že sa do nej púšťajú aj menší
maloobchodníci, čo im dáva oveľa väčšiu šancu uspieť.

“

„Z dlhodobého hľadiska si myslím,
že sa posunieme zo sveta mobilefirst, do sveta AI-first.”
Sundar Pichai,
CEO of Google Inc.
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Spôsoby využitia AI vo
svete online módy
AI DESIGNER A
OPTIMALIZOVANÁ VÝROBA
AI systémy sa používajú na výrobu nových dizajnov, zachytenia vád v
materiálov a zaisťujú perfektnú zhodu farieb konečného produktu oproti
pôvodnému návrhu.

VIRTUÁLNI ASISTENTI
Chatboti môžu pomôcť ušetriť až 30 % času a nákladov na zákaznícku
starostlivosť (IBM). Chatboti a hlasoví asistenti sú čím ďalej tým viac
intuitívni, ale stále vyžadujú určitý balans vo svojom používaní. Chatbotov
síce môžete využívať na riešenie jednoduchých dotazov, zber dát a k
prepojeniu sa so zákazníkom 24/7, ale aj tak budete potrebovať ľudský
kontakt pre riešenie zložitejších prípadov.

ZNÍŽENIE MNOŽSTVA
VRÁTENÝCH OBJEDNÁVOK
Nesediaca veľkosť je stále jedným z najčastejších dôvodov pre vrátenie
tovaru. AI môže zákazníkovi pomôcť s doporučením veľkosti na základe
predchádzajúcich objednávok a vrátených položiek. Prípadne môže nechať
zákazníka oblečenie virtuálne vyskúšať za pomoci jeho vlastných fotiek, aby
videl, ako bude oblečenie na ňom vyzerať.
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Spôsoby využitia AI vo
svete online módy
ZÁSOBY A PREDIKCIA TRENDOV
AI je využívané k predpovedaniu predajov, trendov a očakávaných zmien v
požiadavkách na produkty prostredníctvom monitorovania sociálnych médií a
ďalších zdrojov dát.

VYHĽADÁVANIE POMOCOU OBRÁZKU
Vizuálne rozpoznávanie je v tejto chvíli k dispozícii na širokej škále e-shopov a
poskytuje skvelé výsledky. Zákazník môže vytvoriť snímku obrazovky alebo
fotografiu módnych kúskov, ktoré sa mu páčia a jednoducho môže nájsť rovnaké
alebo podobné oblečenie priamo na e-shope. Virtuálne rozpoznávanie môže byť
prínosné nielen pre používateľov. Produkty, ktoré boli na GLAMI vyhľadávané
pomocou tohto nástroja, zaznamenali dvakrát tak vysokú mieru konverzie. Rovnaký
druh technológie sa používa aj v prípade doporučovania podobných položiek.

HYPERPERSONALIZÁCIA
Kvôli obrovskej ponuke e-shopov vznikla hyperpersonalizácia, ktorá zákazníkovi
uľahčuje hľadanie toho, čo sa mu naozaj páči. Personalizované odporúčania zvyšujú
mieru konverzie aj priemernú hodnotu objednávky - podľa prieskumu SalesForce je
u nakupujúcich, ktorí klikli na odporúčanie, 4,5x vyššia pravdepodobnosť pridania
položiek do košíka a 4,5x vyššia pravdepodobnosť dokončenia nákupu.
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AI v móde:
GLAMI case study
V GLAMI združujeme na jednom mieste produkty z viac než 3 500 e-shopov zo
všetkých krajín, v ktorých pôsobíme. To predstavuje v priemere 30 miliónov tagov za
mesiac a každý deň prichádzajú tisíce nových. Identifikovali sme si 2 veľké výzvy,
ktorým čelíme a rozhodli sme sa vytvoriť si svoj vlastný AI tím, ktorý ich vyrieši.

2.

Problém

Příliš veľa produktov, z ktorých si
môže zákazník vyberať.

Vylepšiť automatické riešenie pre
označenie produktov, založené na
fotke a popise.

Poskytnúť zákazníkovi možnosť
výberu z produktov na základe
histórie jeho vyhľadávania.

Vylepšenie kvality katalógu a
nahradenie práce 100 ľudí
pracujúcich na plný úväzok.

Zlepšenie väčšiny našich
dôležitých metrík – konverzný
pomer, čas strávený na stránke,
miera okamžitého opustenia
stránky.

Výsledok

Příliš veľa produktov na to, aby
ich mohol do kategórií a filtrov
usporiadať človek.

Riešenie

1.

100 x
33

=

KONVERZNÝ
POMER
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ČAS NA
STRÁNKE

BOUNCE
RATE

Zdroje
1.

1.
2.
3.
4.
-
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Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o
stave slovenskej módnej e-commerce, založený na kontinuálnom zbere dát.
Hlavným cieľom je lepšie porozumenie v dynamike trhu módnej e-commerce. V
tomto výskume sme použili výsledky 2 prieskumov, ktoré prebehli v roku 2020:
!

GLAMI prieskum medzi internetovými užívateľmi.
○ Zložený z 87 % žien a 13 % mužov.

!

GLAMI prieskum medzi e-shopmi o tom, ako ich ovplyvnila pandémia
koronavírusu a aké kroky kvôli nej podnikli.
20 z 30 e-shopov v našej vzorke sú čisto e-commerce hráči, zatial
○
čo 10 z nich reprezentovalo e-shopy s kamennými predajňami.

Interné dáta objednávok, kategórií a produktov na GLAMI.sk
Prieskum spontánnej znalosti slovenských e-shopov s módou od spoločnosti
NMS.
Similarweb.com – porovnanie návštev e-shopov so slovenskou doménou za
posledných 6 mesiacov (december 2020).
Ďalšie dáta svetových odborníkov:
The State of Fashion 2021 by Business of Fashion and McKinsey
Artificial Intelligence for Enterprise Applications report by Omdia
How Artificial Intelligence Powers Personalized Shopping by Salesforce
Gartner report on trends in e-commerce
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Ďakujeme
Ďakujeme, že ste venovali čas čítaniu nášho rozšíreného reportu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie dáta alebo máte akékoľvek otázky,
neváhajte sa na nás obrátiť.
Karolína Chromíková, Brand manager
karolina.chromikova@glami.cz
Dynamic Relations 2000
Mária Danišová
danisova@dynamic.sk

