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Rok zmien
Koniec roka sa niesol v znamení vysokej inflácie a zhoršujúcich sa 
makroekonomických a geopolitických problémov. Napriek tomu bol rok 2022 
vďaka oživenému spotrebiteľskému dopytu pre módnu e-commerce pomerne 
úspešný.

Rok 2022 bol pre predajcov módy sčasti rokom, kedy sa vrátil pocit normálnosti a kedy mohli 
ťažiť z dopytu spotrebiteľov po novom oblečení a obuvi na rôzne príležitosti. 

Toto platí najmä pre prvú polovicu roka. V druhej polovici sa módna e-commerce opäť ocitla v 
neistote. Vojna na Ukrajine spustila reťazec udalostí, eskalujúcu energetickú krízu v celej 
Európe a prudko rastúcu infláciu. Na Slovensku dosiahla inflácia medziročne priemer takmer 
13%. Predajcovia si neboli istí, čo môžu očakávať od hlavnej sezóny, spojenej s Black Friday a 
vianočnými nákupmi. Pre takmer polovicu z nich však napokon rok skončil pomerne 
úspešne.

Takmer polovica módnych e-shopov 
zaznamenala nárast tržieb.

3 % si nie sú istí. 
Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.sk/cz, 01/2023.

Otázka: V roku 2022 tržby vašej spoločnosti...
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47% partnerských e-shopov GLAMI dosiahlo 
nárast tržieb (oproti 44 % v roku 2021). 17 % 
e-shopov zaznamenalo rovnaké tržby, zatiaľ čo 
35 % hlásilo pokles. Pokiaľ ide o obchodné 
výsledky, 47 % módnych e-shopov vníma rok 2022 
pozitívne. Zároveň sme už v decembri zaznamenali 
medziročný pokles v počte objednávok, ktorý 
signalizuje, že dôsledky inflácie už začali 
ovplyvňovať správanie zákazníkov.

25 % 25 % 47 %

Otázka: Rok 2022 bol prvým rokom po pandémii COVID-19. Ako by ste ho 
zhodnotili z hľadiska úspechu vašej spoločnosti?

PozitívneNeutrálneNegativne

Takmer polovica módnych e-shopov vníma rok 2022 pozitívne.

14 %Výrazne narástli
Mierne narástli

Zostali rovnaké

Mierne poklesli

Výrazne poklesli

33 %
17 %

20 %
15 %

Nie som si istý/á 1 %



Hlavné výzvy
Vojna na Ukrajine, ktorá začala vo februári, vyvolala množstvo udalostí, vrátane eskalácie 
energetickej krízy v celej Európe a inflácie. Práve tá sa stala hlavnou výzvou pre módne 
e-shopy, spoločne so zvýšenými nákladmi na reklamu a nižšou ziskovou maržou kvôli 
nutnosti ponúkať väčšie zľavy.
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Zvýšené výdavky na 
reklamu 

Nižšie marže z dôvodu 
nutnosti ponúkať väčšie 
zľavy 

Vyššia konkurencia na trhu

Riadenie zásob a ponuka produktov

Náklady na dopravu, narušenie 
dodávateľského reťazca

Meniace se preferencie zákazníkov

Vytváranie personalizovanejšieho 
marketingu pre zákazníkov

Preprava a vracanie tovaru

Legislatívne zmeny (cookies, atď.)

Zjednotenie marketingových 
kanálov
Nábor a fluktuácia zamestnancov

Kladenie dôrazu na udržateľnosť

33 % 

26 %

20 % 

17 % 

17 % 

15 % 

14 %

8 %

3 % 

2 % 

Inflácia, zvýšené ceny 
energií, nájomného, 
materiálov atď. 

56 % 48 % 35 %

Otázka: Akým najväčším výzvam ste v roku 2022 čelili? (porovnanie výsledkov  01/2023 a 01/2022)

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



TOP kategórie 2022
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Kategórie športového a domáceho oblečenia klesajú či stagnujú, zato 
kategóriam formálneho oblečenia a kategóriam, spojeným s letom a 
dovolenkami, sa po dvoch pandemických rokoch opäť darí. 

Vyhľadávanie slova "smartorial" na Googli sa v roku 2022 viac ako zdvojnásobilo. 
Talianska značka Canali definuje smartorial ako kombináciu túžby po casual oblečení 
spojenú s túžbou obliekať sa rafinovane.

SMARTORIAL 

Konečne výnimočne

Minulý rok bol doslova výnimočný. Plesy, 
divadlá, svadby a iné formálne udalosti nám 
konečne dopriali možnosť ukázať sa v tom 
najlepšom svetle. A tento trend potrvá aj 
naďalej. 39 % vedúcich pracovníkov v oblasti 
módy očakáva, že predaj odevov pre zvláštne 
príležitosti bude v roku 2023 patriť medzi tri 
najviac rastúce kategórie.

Leto na plné obrátky

V roku 2022 sme si leto skutočne užili. Bez 
pandemických obmedzení sme sa vrhli na 
nákupy letného oblečenia a doplnkov, 
cestovných tašiek a ľahkých, priedušných 
materiálov, čo sa odrazilo v raste týchto 
kategórií. V akom štýle sa leto nieslo? 65% 
Slovákov preferuje počas dovolenky 
pohodlný štýl pred elegantným.

● Kufre a cestovné tašky +51 %
● Pánske plavky +37 %
● Pánske sandále +71 % 
● Dámske plavky +31 %
● Ľanové  oblečenie +21 %

● Pánske obleky +23 %
● Dámske topánky na podpätku +4 % 
● Pánska slavnostná obuv +7 %
● Slavnostné oblečenie +170 %
● Oblečenie na ples  +77 %

Zdroj: Interné dáta GLAMI, medziročné porovnanie počtu kliknutí v rokoch 2021 - 2022.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf


Zdroj: Interné dáta GLAMI, medziročné porovnanie počtu likov a  kliknutí v rokoch 2021 - 2022.

TOP 5 
produktov

Slovenskí muži chcú 
byť v teple. Táto 
softshell bunda 
vzbudila u pánov 
najväčší záujem.

Slovenské ženy 
milujú šaty s 
kvetinovým vzorom! 
Predstavujú 5 z 20 
najzobrazovanejších 
produktov.

Svetre vo všetkých farbách a 
strihoch hrali podstatnú úlohu na 
zozname prianí. Tento béžový sa 
stal najobľúbenejším z nich.

Biele tenisky sú 
nepostrádateľnou súčasťou 
botníkov Slovákov. V roku 
2022 si najviac obľúbili značku 
Puma Cali.
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Kvetinové 
šaty

Pánska bunda 
Geograpghical 
Norway

Béžový sveter

Biele tenisky
Elegantný kabát
Na prechádzky do mesta 
alebo do prírody. Z búnd 
a kabátov dostal najviac 
like-ov práve tento 
béžový kabát.



TOP 10 módnych značiek
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GLAMI.sk ponúka výber z viac ako 13 tisíc módnych značiek. Toto sú tie 
najobľúbenejšie. Ich produkty si naši používatelia v roku 2022 obľúbili a 
pridali na zoznam prianí najčastejšie.
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Zdroj: Interné dáta GLAMI, medziročné porovnanie počtu likov v rokoch 2021 - 2022.



Farby roku 2022
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Zelená
Odtieňov zelenej je veľa, nárast popularity sme však 
zaznamenali pri jednom špecifickom odtieni - Bottega 
green. Tento odtieň zelenej sa takmer okamžite stal 
jedným z nových symbolov talianskeho luxusného 
domu Bottega Veneta, a teda jednou z najviac trendy 
farieb roka 2022. Odtieň sa objavoval medzi módnymi 
influencermi a v uplynulom roku do značnej mieri 
ovplyvňoval módu.

Oranžová
Oranžová je často spájaná s pocitmi radosti. Po dvoch 
rokoch lockdownu sa oranžová stala symbolom 
radostného optimizmu z opätovného obliekania sa. 
Voľba oranžovej farby sa nemusí zdať ako 
samozrejmosť. Pri správnom kombinovaní však môže 
byť skutočným trhákom.

Fialová
Rovnako ako pri zelenej, obľúbenosti sa tešil aj jeden 
konkrétny odtieň fialovej - Very Peri. V roku 2022 ju 
spoločnosť Pantone predstavila ako farbu roka a módni 
návrhári to vzali na vedomie. Very Peri je inovatívna (často 
sa používa aj vo videohrách) a upokojujúca farba.

* 

* 

* 

Aj keď sú neutrálne farby stále najobľúbenejšie, minulý rok sme na GLAMI zaznamenali 
nárast popularity jasných farieb, ktoré sa bežne netešia až takej obľube. Najväčší pokles 
zaznamenala v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom čierna farba. Nižšie nájdete 
farby s najvyšším nárastom v rámci celkového farebného mixu položiek na GLAMI v roku 
2022.
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2023: Rok neistoty? 

Zdroj: McKinsey
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Očakáva sa, že vývoj 
neluxusnej módy v 
Európe sa bude 
pohybovať medzi 
-4% až 1%.

Takmer polovica módnych e-shopov 
očakáva, že sa trhové podmienky v roku 
2023 zhoršia.

V uplynulých rokoch došlo k prudkému 
oživeniu svetového módneho priemyslu. 
Vedúci pracovníci v oblasti módy na 
medzinárodnej úrovni sú však ohľadom 
nadchádzajúceho roka prevažne skeptickí a 
predpokladajú, že množstvo problémov 
bude mať negatívny dopad na ich 
podnikanie a správanie zákazníkov. 46 % 
e-shopov na GLAMI.cz/sk očakáva v roku 
2023 horšie trhové podmienky. 40 % z nich 
očakáva zlepšenie alebo rovnakú situáciu. 

Takmer polovica módnych e-shopov v 
prieskume uviedla, že v budúcom roku 
očakáva rast tržieb a 63 % z nich tiež uviedlo, 
že sa budú usilovať o zlepšenie ziskovosti. 
63 % e-shopov plánuje zachovať ceny 
rovnaké, ako v minulom roku, 28 % z nich v 
záujme zabezpečenia dostatočných marží 
plánuje ceny navýšiť. 

24 %
`

9 %

Otázka: Myslíte si, že trhové podmienky pre módnu 
e-commerce sa v roku 2023:

Väčšina e-shopov v roku 2023 ponechá 
ceny tovaru rovnaké, ako v minulom 
roku.

Otázka: Aká bude v roku 2023 vaša cenová stratégia?

63 % 28 % 9 %

Ceny zostanú 
rovnaké

Zvýšime 
ceny

Nie som si 
istý/á

Určite zlepšia

Zostanú rovnaké

14 %Nie som si 
istý/á

7 %Skôr zlepšia

36 %
`

Skôr zhoršia

10 %Určite zhoršia

Z e-shopov, ktoré plánujú 
zvýšiť ceny, dve tretiny 
zvýšia ceny o menej ako 
10%, tretina z nich o 
11-20%.

Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.sk/cz, 01/2023.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf
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Inflácia a ekonomická neistota núti e-shopy sústrediť sa na riešenie krátkodobých 
problémov. Najväčšou prioritou je budovanie značky a zníženie prevádzkových nákladov. 
Súčasťou strategických plánov je aj prispôsobenie sortimentu zmenám v dopyte 
spotrebiteľov či skúšanie nových marketingových kanálov.

10.

Aktivity týkajúce sa budovania značky

Zníženie prevádzkových nákladov

Prispôsobenie sortimentu zmenám v dopyte spotrebiteľov

Pridávanie ďalších kanálov do marketingového mixu

Expanzia do ďalších krajinách

Zavádzanie sofistikovanejších prístupov k analýze dát (dáta prvých 
strán, zameranie sa na viackanálovú užívateľskú skúsenosť atď.)

Nastavenie flexibilnej cenovej stratégie

Optimalizácia procesov prepravy a vracania tovaru

Zlepšovanie stratégie dodávateľského reťazca a vzťahov s 
dodávateľmi
Reštrukturalizácia tímu, nové pracovné pozície / odstránenie 
nepotrebných

61 % 

48 %

39 %

28 % 

34 % 

22 %

17 % 

16 % 

14 %

9 % 

Zdroj: Výskum e-shopov na GLAMI.sk/cz, 01/2023.

Zmena zamerania firmy z online na multikanál/offline
Zmena zamerania firmy z offline na online 6 % 

8 % 

Očakáva sa, že spotrebiteľský dopyt 
ovplyvnia znižujúce sa rozpočty na tovar, 
ako je móda. 45 % e-shopov preto plánuje 
zmeny v skladových zásobách a výbere 
sortimentu. 59 % z nich plánuje zjednodušiť 
zásoby znížením počtu štýlov, zatiaľ čo 53 % 
sa zameria na úpravu pomeru medzi 
sezónnym a základným tovarom. 41 % 
e-shopov plánuje objednávať menšie 
množstvo, ale za to viac druhov tovaru.

E-shopy prispôsobujú ponuku 
novým potrebám zákazníkov a 
zjednodušujú manažment zásob.

Znížiť rozmanitosť sortimentu.

Objednávať menšie množstvo 
produktu, ale viac druhov.

Upraviť vyváženosť medzi sezónnym a 
základným sortimentom.

Otázka: Na čo sa budete v roku 2023 sústrediť? Vyberte päť hlavných tém.

59 % 

41 % 

53 % 

Priority roku 2023 

Otázka: Aké konkrétne zmeny plánujete?



1

Technológia ako budúcnosť 
súčasnosť módnej e-commerce
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Nájsť rovnováhu medzi vedou a 
ľudským prístupom nie je vždy 
jednoduché. Módna značka 
Finesse.us používa umelú 
inteligenciu na predvídanie toho, 
aké modely vyrábať. Následne 
tieto predikcie dopĺňa o názory 
zákazníkov.

Za posledné roky technológie urýchlili využívanie e-commerce u väčšiny spotrebiteľov. 
Malí aj veľkí e-commerce hráči dnes využívajú digitálne nástroje ako základ svojho 
fungovania. S cieľom ešte väčšej technologickej transformácie sa budú musieť módne 
eshopy rozhodnúť, na ktoré technologické oblasti sa chcú zamerať vzhľadom na svoje 
priority, slabiny a tímové nastavenie.

Téma využitia automatizácie a umelej 
inteligencie v každodenných prevádzkových 
procesoch je niekedy zatienená témami ako 
Metaverse alebo virtuálna realita. Tieto témy 
si rozhodne zaslúžia pozornosť. Vplyv 
technológií na interné procesy môže byť z 
obchodného hľadiska ešte citeľnejší – a to od 
prognózovania dopytu a cenovej stratégie až 
po dopravné a dodávateľské procesy.

Prognózovanie dopytu:
AI + názory zákazníkov

Systém dosledovateľnosti pomáha 
značkám riadiť celý životný cyklus 
produktov v kompletnom 
dodávateľskom reťazci. Ide o 
nevyhnutný nástroj na 
prispôsobenie sa priemyselným 
predpisom udržateľnosti, ktoré sa 
začínajú zavádzať.

Automatizácia a digitalizácia
prevádzkových procesov

Udržateľnosť & technológie
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Posilnenie zberu dát prvej strany
V uplynulom roku sme na GLAMI spustili kvíz. Naši 
návštevníci si môžu vybrať svoje obľúbené značky, 
veľkosti a ďalšie módne preferencie. Vďaka tomu si každý 
zákazník môže medzi stovkami e-shopov prezrieť výber 
produktov podľa svojho vkusu. Kvíz pomáha 
nakupujúcim orientovať sa v neprebernej ponuke a 
objavovať nové značky, čím sa zvyšuje návštevnosť 
malých aj veľkých módnych e-shopov na GLAMI.

2,5x 
Zvýšenie zákazníckej 
hodnoty pre účastníkov 
GLAMI kvízu

2
+20 % 

Nárast tržieb na zákazníka

Zber dát

Ochrana osobných údajov a 
nové predpisy predstavujú 
dilemu, ako zodpovedne 
zhromažďovať údaje. Kľúčom 
je zhromažďovať údaje prvej 
strany dôveryhodným 
spôsobom a ponúkať niečo 
na oplátku.

Kroky na ceste k hyperpersonalizácii

Analýza dát

Po zbere a uložení dát s 
unikátnymi identifikačnými 
údajmi pokračujú pokročilé 
AI modely a algoritmy 
strojového učenia v analýze 
veľkých dát týkajúcich sa 
správania zákazníkov.

Dodanie výsledkov

Nástroje na personalizáciu 
zákazníkov vo všetkých 
cestách a vytváranie 
skúseností, ktoré zvyšujú 
angažovanosť zákazníkov a v 
konečnom dôsledku aj ich 
lojalitu.

Výsledky zavedenia 
personalizovaných 
odporúčaní na GLAMI.

Hyperpersonalizácia
Zlepšenie zákazníckej skúsenosti je bezpochyby ďalším 
dobrým príkladom využitia technológie v módnej 
e-commerce. Spotrebitelia sú v dnešnej dobe stále viac 
unavení z príliš širokého výberu módnych značiek. Jedným z 
možných riešení je prispôsobenie obsahu a cesty používateľa 
pomocou dát prvej strany a umelej inteligencie (AI).

Personalizovaná ponuka zlepšuje nielen zákaznícku 
skúsenosť, ale zvyšuje tiež mieru konverzie, čo vedie k vyšším 
predajom. Aby to však značky mohli využiť, budú musieť 
strategicky investovať do všetkých svojich dátových a 
analytických nástrojov, od zberu až po implementáciu.
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„E-commerce a móda sa mení. 
Predovšetkým sme presvedčení, že 
univerzálny model vo svete online 
obchodovania s módou je už zastaraný a 
vďaka technológiám môžeme každému 
užívateľovi lacno a ľahko vytvoriť 
personalizovanú ponuku. Po druhé, 
GLAMI popularizuje moderné strojové 
učenie tým, že preklenuje priepasť medzi 
výskumom a aplikáciou do praxe, medzi 
zložitými modelmi a ľahko použiteľnými 
funkciami." 

Antonín Hoskovec
Vedúci tímu Umelej Inteligencie

v GLAMI
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Trendy Generácie Z definujú
módu v širokom merítku

Nie štýly, ale "cores"
To, čo nosí generácia Z, nie je o „štýle“, ale o tom, čo 
rezonuje s ich osobnosťou a aktuálnymi trendami 
na sociálnych sieťach. Módne mikrotrendy sa teraz 
nazývajú „cores“, objavujú sa každý deň a točia sa 
okolo veľmi špecifickej vizuálnej estetiky. Príkladmi 
sú regencycore, cabincore či barbiecore. Niektoré 
z nich majú veľmi krátku životnosť, ale niektoré sa 
stávajú dlhodobými trendmi.

Pomer síl v móde sa úplne zmenil. Generácia Z nečaká, kým jej priemysel nadiktuje, 
čo je cool, ale sama si trendy vytvára. Tieto trendy ovplyvňujú dnes už aj veľké 
módne značky, ktoré upravujú svoj sortiment podľa toho, čo je pre generáciu Z 
trendy.

Napriek tomu, že generácia Z zatiaľ za módu neutráca príliš veľa peňazí, pretože ešte 
len začína byť ekonomicky aktívna, o niekoľko rokov bude mať väčšiu kúpnu silu ako 
mileniáli a stane sa hlavným zákazníkom, nie iba tvorcom trendov. Aké trendy to sú?

Y2K 
Rifle s nízkym pásom, UGG topánky, motýlie 
sponky, velúrové tepláky, zvonové legíny… A mohli 
by sme pokračovať. Generáciu Z stále viac fascinuje 
éra začiatku nového milénia a všetko "staré" sa 
opäť dostáva do módy. 

Módna e-commerce: 2022 v kocke

Barbiecore: všetko ružové
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Second-hand móda 
Generácia Z si na jednej strane praje nakupovať od 
značiek, ktoré zdieľajú jej hodnoty, no jej nákupy sa 
nakoniec riadia predovšetkým trendami a 
výhodnými ponukami. A jedným zo spôsobov, ako 
spojiť udržateľnosť a dostupné ceny, je nakupovanie 
z druhej ruky. Gen-Z vytvára úspešne trendy so 
svojimi second-hand úlovkami na Instagrame, 
TikToku a YouTube.

Žiadne skinny rifle
Skinny džínsy nie sú populárne už nejaký ten 
piatok, ale rok 2022 sa stal oficiálne rokom 
voľného strihu - široké, mom jeans, rovné, 
bootcut… Pre generáciu Z sa skinny džínsy 
stali symbolom očakávania, že nepohodlie pri 
výbere oblečenia je u žien úplne normálne. 
Dopyt po širokých nohaviciach na GLAMI 
medziročne vzrástol o 17 %, čo potvrdzuje 
tento trend.

Streetwear móda
Generácia Z podporuje streetwearové značky, ktorých 
misiou je väčšia inkluzivita, rozmanitosť a 
spravodlivosť. Tričká s veľkou grafikou, voľné 
nohavice, robustné biele tenisky alebo ďalšie štýly s 
platformou - a viditeľné ponožky. Obľúbenými 
doplnkami sú vrstvené šperky, slnečné okuliare či 
bucket klobúky.

Módna e-commerce: 2022 v kocke



Miesto, kde sa móda stretáva s technológiami

O GLAMI

14
krajín

500 tis.
objednávok 

mesačne

17 mil.
módnych 
produktov

4 300+
e-shopov

47 mil.
 návštevníkov 

mesačne

1
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GLAMI je popredná európska platforma na 
vyhľadávanie módy. Spoločnosť GLAMI bola 
založená v roku 2013 a postupne prenikla na 14 
trhov. Stala sa najnavštevovanejšou online 
módnou platformou v strednej a východnej 
Európe. Vďaka našej najmodernejšej internej 
technológii umelej inteligencie zjednodušujeme 
spôsob, akým ľudia objavujú a nakupujú módu.

Viac informácií nájdete na webovej stránke 
GLAMI.group 

Česko

Maďarsko

Bulharsko

Chorvátsko

Turecko

Španielsko

Litva

Slovensko

Rumunsko

Slovinsko

Grécko

Taliansko

Estónsko

Lotyšsko

https://glami.group/
https://www.glami.bg/
https://www.glami.lt/
https://www.glami.lv/
https://www.glami.ee/
https://www.glami.cz/
https://www.glami.gr/
https://www.glami.es/
https://www.glami.hr/
https://www.glami.hu/
https://www.glami.ro/
https://www.glami.com.tr/
https://www.glami.cz/
https://www.glami.bg/
https://www.glami.hr/
https://www.glami.sk/
https://www.glami.ro/
https://www.glami.si/
https://www.glami.si/
https://www.glami.sk/
https://www.stileo.it/


Máte v roku 2023 záujem o posilnenie 
svojej prítomnosti na trhoch GLAMI? 
Porozprávajme sa!

Máte záujem o ďalšie údaje, komentáre 
alebo rozhovory od spoločnosti GLAMI?
Žiadny problém!

Eliška Hynková
Brand Manager CZ / SK
eliska.hynkova@glami.cz

Kontakty
Zuzana Drápalová
Country Manager CZ / SK 
zuzana.drapalova@glami.cz
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