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Prehľad slovenskej
módnej e-commerce
v roku 2021

1

Prehľad trhu
E-commerce s módou rástla v roku 2021 o viac ako 7 %, pričom celý trh s módou
poklesol o 3 %, a to hlavne kvôli zatvoreným predajniam počas hlavnej sezóny, kde
oﬀline dosiahol pokles až o 7 %. V roku 2022 sa očakáva nárast trhu až o 8 % v
porovnaní s rokom 2021. Otvorenie predajní prispeje k objemu predajov, ktorý by sa
mohol priblížiť k predpandemickým rokom.
Predpokladaný nárast módnej e-commerce pre rok 2022 je 16,4 % s obratom 611
miliónov eur. V ďalších rokoch očakávame podobný trend. Tempo rastu bude stabilné
a nebude klesať ani v ďalších rokoch. Podiel tržieb v kamenných predajniach už
pravdepodobne nebudú rásť ani v ďalších obdobiach. Investície do omnichannelu a
vstup veľkých retail hráčov na e-commerce trh to len dosvedčuje.
Trh s módou v roku 2022 čaká pravdepodobne oživenie, a to najmä v dôsledku návratu
k spoločenským udalostiam. Potreba obmeny šatníka bude poháňaná aj miernym
oživením turizmu. Tempo rastu fyzických nákupov bude spomaľovať. To sa prejaví aj na
podiele online segmentu. Odhaduje sa, že podiel e-commerce tržieb presiahne v
módnom odvetví do roku 2025 až 35 % .

525 mil EUR
Obrat módnej e-commerce
v roku 2021.

27 %
Podiel online tržieb v
maloobchode s módou

Zdroj: Statista.
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Vývoj tržieb módnych e-shopov
V roku 2020 bola krivka vývoja tržieb značne
ovplyvnená
celosvetovou
pandémiou
koronavírusu. Tento trend je možné sledovať
aj v roku 2021. Miera využívania online
nakupovania v roku 2021 korelovala s
aktuálnou pandemickou situáciou.

59 %
e-shopov v roku 2021 malo v
medziročnom porovnaní
rovnaké alebo vyššie tržby.
Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.cz/sk.

V prvej polovici roku boli protiepidemické opatrenia plošné a obmedzovali do značnej
miery oﬀline predaj. Tento jav sa významne prejavil predovšetkým v marci, počas
ktorého bola pandemická situácia veľmi závažná. Nemocnice zažívali najväčší nápor
hospitalizovaných pacientov a presun nákupu do online prostredia bol zreteľný.
Uvoľnené leto vystriedala pochmúrna jeseň a rušná predvianočná sezóna. Tradične
najsilnejšie obdobie roku z hľadiska online nakupovania bolo minulý rok rozprestreté
do dlhšieho časového obdobia a bolo posilnené vládnymi opatreniami. Od opätovného
vyhlásenia úplného lockdownu pred black-friday výpredajom minulého roku sme
zaznamenali raketový nárast GMV a konverzného pomeru, ktorý pretrvával dlhšie aj
počas decembra, pravdepodobne ako dôsledok víkendového Štedrého dňa.

Zdroj: Index tržieb naprieč e-shopmi na GLAMI.sk.
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Vývoj cien módnych e-shopov
Inflácia na Slovensku podľa štatistického úradu
dosiahla v decembri 2021 na úrovni 5,8 %
17-ročné maximum. Oblečenie a obuv, v
porovnaní s inými sektormi ekonomiky
Slovenska, zatiaľ nezaznamenalo výraznejšie
zdražovanie.
Nasvedčujú tomu dáta
Štatistického úradu SR, ale aj interné dáta
GLAMI.

50 %
e-shopov predpokladá v
roku 2022 problémy
spôsobené infláciou.
Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.cz/sk.

Mierne viditeľné rozdiely v cenách sme zaznamenali až posledný kvartál minulého roku,
kedy medziročne vzrástla hodnota priemernej objednávky približne o 6 %. Nemôžeme
však hovoriť o plošnom náraste všetkých kategórií oblečenia a obuvi. Priemerná
hodnota objednávok kategórie bundy a kabáty vzrástla o 20 %, pánske tenisky o 20 %,
šaty o 15 %, členkové topánky o 11 %.
Väčšina kategórií vykazuje buď mierny nárast cien, zodpovedajúci inflácii, napr. dámske
legíny, svetre či dámske plavky. V niektorých prípadoch ide dokonca o pokles, ako napr.
v prípade pánskych hodiniek, pánskych i dámskych nohavíc alebo sukní.
Predpokladáme, že mierny nárast cien bude pokračovať.

Zdroj: Index priemernej hodnoty objednávky naprieč eshopy GLAMI.sk.
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Najväčšie výzvy roku 2021
Vyššia konkurencia
Pandémia priniesla množstvo výziev a
príležitostí. Online predaj módy akceleroval
enormným tempom. Vznikali nové e-shopy a
veľké značky relokovali svoje investície do
online distribúcie. Rastúcu konkurenciu
vnímalo ako najväčšiu výzvu 39 % našich
partnerov.

44 %
e-shopov uviedlo, že pandémia
koronavírusu ich činnosť neovplyvnila
alebo ich ovplyvnila pozitívne. Donútila
ich totiž optimalizovať firemné procesy a
nájsť nové spôsoby marketingovej
komunikácie.

Zmeny preferencií zákazníkov
Vládne opatrenia, obmedzenie turizmu alebo
nové spôsoby nakupovania. S tým všetkým sme
sa stretli v roku 2021. Nie je preto divu, že 36 %
e-shopov uviedlo ako najväčšiu výzvu roku 2021
nepredvídateľnosť situácie na trhu, rýchle
zmeny v správaní a preferenciách zákazníkov,
ktorí sa situácii snažili prispôsobiť.

41 %
e-shopov ovplyvnila pandémia negatívne
a doteraz nedosahujú také výsledky,
aké by mohli. Týkať sa to môže napr.
maloobchodníkov, ktorí kombinujú online
a oﬀline spôsob predaja.

Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.cz/sk.
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Očakávania dôsledkov pandémie
v roku 2022
V minulom roku problémy s riadením zásob a navyšovaním cien nezmieňovalo ako výzvu veľa
eshopov. Môže to byť dané tým, že výrobcovia majú predobjednané materiály a kolekcie
niekedy aj na rok dopredu, takže sa problémy prejavia až s určitým časovým odstupom.
Inflácia v módnom odvetví sa začala prejavovať až koncom roku 2021, co sa odráža v
očakávaniach e-shopov.

O koľko plánujete navýšiť
ceny vašich produktov?
Inflácia
Podľa McKinsey očakáva navýšenie cien v
módnom priemysle v roku 2022 67 % ľudí vo
výkonných pozíciách. Českí a slovenskí
maloobchodníci sú optimistickejší a navýšenie
cien očakává iba 36 % z nich, pričom viac ako ⅔
predpokladajú nárast nižší ako 15 %.

Riadenie zásob a dostupnosť produktov

Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.cz/sk.

Veľké medzinárodné značky budú nútené reagovať na čoraz častejšie sa objavujúce
problémy a rastúce ceny medzinárodnej dopravy. Lokálnym značkám sa naopak môžu
otvárať nové príležitosti.

Zvýšené náklady na reklamu
Boj o zákazníkov s rastúcou konkurenciou v
online prostredí naberá na obrátkách, a nutí tak
eshopy investovať do reklamy väčšiu časť
svojich rozpočtov.

61 %
e-shopov spomenulo ako
jednu z najväčších výziev roku
2022 zvýšené výdaje na
reklamu.
Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.cz/sk.
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TOP kategórie
roku 2021

2

Najobľúbenejšie kategórie
Späť do života a medzi ľudí
Rok 2021 na Slovensku možno z pohľadu módy označiť za „sezónu striedania“
niekoľkomesačného lockdownu s obdobím úplného otvorenia obchodov a
spoločenského života. Analýza objednávok v kategóriach GLAMI.sk dát signalizuje silnú
túžbu po návrate do normálneho života a stavu pred pandémiou.
Trend návratu k běžnému životu je patrný v
náraste kategorií oblečenia, vhodného do
spoločnosti:
Bundy a kabáty + 42 % (vs. 2020)
Kabelky + 72 % (vs. -2 % v 2020)
Nohavice + 40 % (vs. 2020)
Šaty + 49 % (vs. -26 % v 2020)

Slováci se ale pohodlia nechcú úplne vzdať. Rastúci
trend kategorií s domácím oblečením pokračoval aj
minulý rok:
Domáca obuv + 49 % (vs. +210 % v 2020)
Oblečenie na spanie +69 % (vs. +88 % v 2020)
Spodné prádlo +35 % (vs. +108 % v 2020)
Teplákové súpravy +121 % (vs. +139 % v 2020)
Župany +47 % (vs. +135 % v 2020)

Kategórie detského oblečenia vzrástli. Máme tu
teda novú generáciu “koroniálov”?
Dievčenské oblečenie +122 %
Chlapčenské oblečenie +44 %

Zdroj: Interné dáta GLAMI.sk, medziročné porovnanie objednávok v rokoch 2020 - 2021.

8

Módna e-commerce: 2021 v kocke

Najvyhľadávanejšie výrazy
Uživatelia na GLAMI.sk majú možnosť vyhľadávať pomocou filtrov a štítkov. Obľúbenou
možnosťou ale je aj vyhľadávanie podľa kľúčových slov. Pozreli sme sa preto na výrazy a slovné
spojenia, ktoré zaznamenali najväčší medziročný nárast v GLAMI vyhľadávači v minulom roku.

Kožušinový
kabát

+ 824 %

Sexy
Nohavicové
kostýmy

+ 427 %

Retiazky

+ 253 %

+ 224 %

Crop top

Široké nohavice

+ 258 %

Teplákové
súpravy

+ 128 %

“

+ 52 %

Nadmerné
veľkosti

+ 38 %

Zdroj: Interné dáta GLAMI.sk, medziročné porovnanie vyhľadávania v rokoch 2020 - 2021.

Naspäť na výslnie sa vrátili šaty, kabelky a topánky na podpätku. Vlastne typický outfit do kaviarne
alebo baru. Záujem o šaty je hlavne v kategóriách košeľové, svetrové a spoločenské. Zaujímavé ale je, že
sme v roku 2021 predali aj štyrikrát viac teplákov a mikín, než v roku pred pandémiou. Nejde už tak iba o
domáce pohodlie, ale aj o módny trend, ktorý ľudia začali nosiť aj vonku.
Digital People (ZOOT, Urbanstore, Different, Bibloo)
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Najobľúbenejšie
položky

Klasické biele
tenisky
Láska k nim
pravdepodobne
nikdy nevyprchá.

Teplý kabát
Ženy volili
kombináciu
funkčnosti a
elegancie v rôznych
farbách.

Šaty
Sú späť! Malé čierne,
košeľové alebo
vzorované. Hlavné je
doplniť šatník
najnovšími modelmi.

Pánske mikiny
Športové legíny
Nie je nad to robiť
niečo pre svoje zdravie
a cítiť sa skvelo.

Aj muži chcú byť v
teple a zároveň vyzerať
dobre.

Zdroj: Interné dáta GLAMI.sk, porovnanie objednávok a obľúbených položiek v roku 2021.
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Fashione-commerce:
Módna
e-commerce2021
in 2020
v kocke
Year in Review

TOP 10 módnych značiek
GLAMI.sk ponúka na výber z takmer 15 tisíc módnych značiek, od tých lokálnych po veľké,
medzinárodné značky. V roku 2021 kraľovali rebríčku najobľúbenejších značiek tieto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdroj: Interné dáta GLAMI.sk, TOP značky podľa obľúbenosti produktov v roku 2021.
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Robme to inak:
Hyperpersonalizácia

3
Trendy roku 2022

Prečo hyper-personalizácia?
Očakávania zákazníkov sa neustále menia a vyvíjajú. Zároveň sa online reklama stáva stále
drahšou. Podľa prieskumu GLAMI, ktorý sme realizovali medzi našimi partnermi na začiatku
roku 2022, je rast nákladov na reklamu považovaný za najväčšiu výzvu aktuálneho roku. Nie je
to až tak prekvapivé. Náklady na reklamu na Facebooku boli podľa agentúry Emarketer v
3. štvrťroku 2021 o 47 % vyššie ako v 3. štvrťroku 2020. Aby si spoločnosti mohli efektívne
konkurovať, musia mať dostatočný vplyv na svojich zákazníkov a schopnosť udržať si ich.
Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako to dosiahnuť, je hyper-personalizácia. Ide o
pokročilé prispôsobenie ponuky a zákazníckej skúsenosti dosiahnuté pomocou využívania
personalizovaných údajov, AI a prediktívnej analýzy.

Výhody hyper-personalizácie pre vaše podnikanie
Nárast predaja. Podľa spoločnosti Accenture môžu marketéri, ktorí na
svojich stránkach využívajú hyper-personalizáciu, očakávať nárast tržieb
až o 19%.

Flexibilita. Vďaka hyper-personalizácii budete schopní reagovať na
meniace sa potreby vašich zákazníkov rýchlejšie.

Väčšia lojalita značky. Ak dáte zákazníkom vedieť, že si ich vážite ako
jednotlivcov a že sa im snažíte uľahčiť život, ľahšie si ich udržíte.

Väčšia kvalita údajov. Hyper-personalizáciou zaistíte, že budete
efektívnejšie pracovať so získanými dátami.

“

Je pravdepodobné, že firmy, ktoré nedokážu prispôsobiť svoj obsah pre zákazníkov v
dostatočnom rozsahu, budú nútené minúť na marketing a podporu predaja o 10 až 20 %
viac financií ako doteraz, aby dosiahli aktuálnu úroveň návratnosti.
McKinsey
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Príklady hyper-personalizácie
CASE STUDY: GLAMI
Personalizované filtre
+2,5 % revenues/sessions
+0,3 % CTR

Personalizované
produkty
+10 % revenues/sessions
+2,5 % CTR

Hyper-personalizovaná
komunikácia

Aktualizácia obsahu stránky
na základe správania
Odporúčané produkty
Funkcia môže byť implementovaná viacerými
spôsobmi - napríklad produkty zobrazované v
hornej časti na homepage alebo na category
page, produkty ponúkané pri check-oute alebo
v časti navrhovaných položiek nákupu.
AKO NA TO: Aj v prípade, že vo firme nemáte
špeciálny AI tím, existuje množstvo nástrojov,
ktoré dokážu pracovať s dynamickým onsite
obsahom stránky, napríklad Google Optimize,
HubSpot, Sleeknote, Personyze, Nosto a mnohé
ďalšie.

ČO ZÁKAZNÍCI OČAKÁVAJÚ OD
HYPER-PERSONALIZÁCIE?

Pomocou personalizovaných odporúčaných
produktov si viete zvýšiť CTR. Alebo môžete
odoslať produktový newsletter v čase, keď ho
daný
zákazník
otvorí
s
najväčšou
pravdepodobnosťou.
Pomocou
niektorých
používateľských údajov, ako napríklad priemerná
hodnota nákupu, môžete vytvoriť špeciálnu zľavu
pre konkrétneho zákazníka.
AKO NA TO: Využite AI e-mail marketing, ktorý
ponúkajú platformy ako Klaviyo, Exponia, Drip
alebo Omnisend.
Zdroj: McKinsey - Next in Personalization consumer survey. Jún/Júl 2021.
Na základe odpovedí od 1013 Američanov vo veku 18+.
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Súhlas je zásadný:
Ochrana osobných údajov

4
Trendy roku 2022

Prečo ochrana osobných údajov?
Vo svete e-commerce začína dominovať téma personalizácie, a
s tým sú spojené aj obavy o bezpečnosť osobných údajov.
Vzniká teda dilema, ako na personalizáciu v dobe silnejúcej
ochrany osobných údajov. Podľa štatistík KPMG až 86 %
respondentov prejavilo obavy o ochranu svojich osobných
údajov. 30 % opýtaných nie je v žiadnom prípade ochotných
zdieľať svoje osobné údaje online.

Prichádzajú regulácie
Smernica ePrivacy 2002/58/ES (známa aj ako Zákon o cookies) obsahuje pravidlá ochrany
elektronických údajov a vzťahuje sa na akúkoľvek elektronickú komunikáciu. Veľké
technologické spoločnosti už prijali opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou.

Aktualizácia Apple iOS 14.5
Reštriktívna aktualizácia ochrany osobných údajov vyžaduje, aby
používatelia výslovne súhlasili s poskytnutím svojho jedinečného
identifikátora pre inzerentov (IDFA). IDFA je kľúčom k poskytnutiu
personalizovaných reklám. Táto aktualizácia ohrozuje iba na
Facebooku až 84 miliárd dolárov ročných príjmov z reklamy.

Blokovanie súborov cookies v prehliadači Chrome
Súbory cookies sa používajú najmä na zabezpečenie
personalizovaného obsahu na webových stránkach. Zároveň
však pomáhajú inzerentom cieliť na svojich zákazníkov na
základe ich správania.

Čo to znamená pre firmy?
Zmeny, ktoré sme spomenuli vyššie, znižujú schopnosť sledovať údaje o zákazníkoch a ich
behaviorálnom a demografickom správaní. Tieto údaje doteraz inzerentom pomáhali
efektívnejšie cieliť reklamu v online priestore. Výsledkom môže byť oslabená efektívnosť
digitálneho marketingu. Aktuálne zmeny formujú zasiahnuté odvetvie. Vytvárajú dopyt po
nových prístupoch a stratégiach, ako riadiť online podnikanie efektívne a tak, aby bolo
zároveň bezpečné a dôveryhodné pre zákazníkov.
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Ako prispôsobiť svoju stratégiu

1

Komunikujte transparentne
Nedávna štúdia ukázala, že až 45%
zákazníkov malo záujem vidieť,
ako značky využívajú ich osobné
údaje.

“

Namiesto využívania všetkých dostupných údajov o
zákazníkoch by sa mali značky zamerať na to, aby
zákazníkom najskôr ukázali, že im dokážu pomôcť. Až
potom by sa mali snažiť získavať údaje, ktoré dokážu
zvýšiť relevantnosť obsahu ponúkanej správy.
Martha Mathers, výkonná riaditeľka spoločnosti Gartner

2

Ponúknite niečo naviac
Viac ako polovica zákazníkov by bola ochotná alebo by aspoň zvážila poskytnutie svojich
osobných údajov v prípade, že by za to niečo získala. Mohlo by ísť o špeciálnu zľavu,
prispôsobenú ponuku, prístup k ďalším funkciám či službám a podobne.

16 %

50 %

34 %

radi sa podelia o dáta

zvážili by, či sa podelia o dáta

nechcú sa podeliť o dáta

Zdroj: McKinsey, 2037 respondentov v USA, Apríl 2021.

3

Snažte sa zhromaždiť čo
najviac "first party" dát
Snaha o prístup k jedinečným
údajom o zákazníkoch napriek
obmedzeniam by mala byť vašou
prioritou. Zamyslite sa nad
možnosťami, ako údaje od svojich
návštevníkov získať (prieskumy,
kvízy a podobne).

Čo vám "first party" dáta
môžu priniesť?

2.9x
Príjmy

-1.5x
Náklady

Zdroj: BCG.
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Využívanie livestream
shoppingu a nakupovanie
cez TikTok

5
Trendy roku 2022

Čo je livestream shopping?
Livestream shopping je marketingová stratégia, ktorá využíva špeciálneho hosťa (zvyčajne
influencera alebo celebritu), ktorý propaguje náš produkt prostredníctvom živého streamingu.
Tento trend sa zrodil v Číne. Obrat prostredníctvom livestream shoppingu v Číne od roku 2017
do roku 2020 vzrástol o viac ako 280 %. Západné trhy sa pomaly začínajú o tento trend takisto
zaujímať. Livestream shopping vygeneroval v roku 2020 v USA tržby v hodnote približne 5,6
miliárd USD. Livestream shopping môže do roku 2026 predstavovať až 20 % tržieb z online
predaja.

Prečo by ste to mali vyskúšať?

1
2
3
4

Táto stratégia často urýchľuje nákupný proces
zákazníka, a to využívaním tzv. time-sensitive
špeciálnych ponúk.
Dodá vašej značke viac "človečiny", keďže ide o
komunikáciu produktu človeka s človekom.

Nestojí to veľa.

Nižšia miera vracania produktu. Podľa údajov
Coresight je pri livestream shoppingu až o 40 % nižšia
pravdepodobnosť, že zákazník bude zakúpený tovar
následne vracať.

280 %
Priemerná medziročná miera
rastu trhu livestream shoppingu v
období rokov 2017 až 2020.

> 60 %
respondentov v Číne
nakupovalo v minulom roku
tovar vďaka livestream
shoppingu.
(Alixpartners)

CASE STUDY: ALDO
Predajca obuvi Aldo
zaznamenal v roku 2021
308% mieru zapojenia a
zaznamenal 17 000
zobrazení v priebehu
piatich dní po svojej
livestream shopping akcii.
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Tommy Hilfiger: Livestream shopping na ich webe. V auguste 2020
značka prilákala v Číne 14 miliónov fanúšikov na svoj livestream
shopping. Výsledkom bolo 1300 predaných mikín v priebehu
neuveriteľných 2 minút.
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Zatočte aj s TikTokom
Livestream shopping viete využiť na všetkých veľkých sociálnych platformách vrátane
Facebooku, YouTube či Instagramu. Ale čo TikTok a jeho stále narastajúci boom? TikTok je
sociálna sieť, kde stačí mať iba pár desiatok followerov a pritom môžete získať tisíce pozretí a
silný engagement. Síce sa TikTok pôvodne zameriaval najmä na mladšie publikum, táto
platforma stále viac priťahuje aj starších užívateľov. Až 32% TikTok užívateľov tvoria ľudia vo
veku 25 - 34 rokov.

Ako začať?

1
2
3

Používajte a nabádajte na používanie hashtagov #.
Robte to jednoducho - nápad, pohyb, koncept.
Prepojte kreatívnu slobodu s identitou vašej značky.

7,8 mld

1. miesto

Pozretí s TT
hashtagom
#TikTokmademebuyit

TikTok sa v roku 2021 stal
najpopulárnejšou doménou,
čo sa týka počtu návštev..

CASE STUDY: AERIE
Maloobchodný
predajca
dámskeho
športového oblečenia Aerie zaznamenal veľký
úspech so svojimi produktmi. Najmä s
Crossover legínami, ktoré sa stali virálne práve
na TikToku. V snahe zúročiť tento úspech na
TikToku bola značka Aerie jedna z prvých
značiek, ktorá aktivovala dynamické vitrínové
reklamy (DSA). Túto úspešnú case study si
môžete prečítať tu.
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CASE STUDY: RIVER ISLAND
#GlowingOut challenge
Značka River Island spolupracovala s
8 tvorcami, ktorí vytvorili videá, ktoré
spustili túto výzvu. Vo videách ukázali,
ako sa do výzvy zapojiť - stačilo sa
predviesť vo svojom párty outfite. Do
výzvy sa zapojilo viac ako 38.000 ľudí
a vytvorili viac ako 76.000 videí, ktoré
si dokopy pozrelo vyše 17,3 milióna
používateľov.
Viac
ako
90%
návštevníkov, ktorí navštívili stránku
riverisland.com boli noví návštevníci.
Zdroj: Kantar.

O GLAMI
GLAMI je najväčší európsky vyhľadávač módy a najnavštevovanejšia módna webová
stránka na Slovensku podľa Similarweb. GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a
e-shopmi 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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40+

15+

krajín

miliónov návštev
mesačne

miliónov módnych
produktov

4+

350+

5,5

tisíc e-shopov

tisíc objednávok
mesačne

miliónov fanúšikov
na sociálnych sieťach

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. V tomto výskume sme použili:
● Interné dáta GLAMI: výsledky prieskumu medzi módnymi e-shopmi, dáta o vývoji
objednávok, kategórií, predmetov a vyhľadávaných výrazov.
● Externé dáta reportov tretích strán, na ktoré v dokumente odkazujeme.
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