
Ako správne navrhnúť a 
optimalizovať e-shop?

Deň otvorených dverí 
Blueweb



Čomu sa budeme venovať?
- spoznanie biznisu a zákazníkov
- ako dobre navrhnúť a otestovať e-shop
- optimalizácia a rozvoj e-shopu po spustení



Kto ste vy?



Kto je Váš zákazník?
Pre koho to robíme? Ako vyzerá rozhodovací proces?



Rozhovory
Pýtajme sa správnych ľudí správne otázky



Dotazníky



Online dotazníky na webe



Dotazník



Pozor na kladenie správnych otázok



Value Proposition Canvas







Kto je vaša konkurencia



Technická analýza konkurencie







Analýza webov konkurentov a služieb
● aké majú funkcie / dizajn / kvalita bannerov / aký tvoria obsah
● čím sa chvália a aké majú USP
● aké extra služby ponúkajú
● akú majú zákaznícku podporu / ako rýchlo reagujú na live chate / ako dobre 

vedia poradiť 



Ako to dať všetko dokopy
Affinity diagramy







Spoznávanie v kocke
- spoznáme vašich zákazníkov
- spoznáme konkurenciu 
- spoznáme vás ako klienta
- pracujeme s tým čo zistíme



Návrh a realizácia



Informačná architektúra
Sitemapa

Štruktúra stránok
Navigácia











Card sorting



Card sorting



Card sorting



Pozor na rozdiel - kategória vs. parameter



Kam dať “doplnky”? 
Ikea > Spálňa > Postele



Kam dať “doplnky”? 
Ikea > Textílie 



Kam dať “doplnky”? 
Alza > Notebooky



Kam dať “doplnky”? 
Alza > Príslušenstvo



Analýza kľúčových slov
Ako nám pomáha pri informačnej architektúre

a aký môže mať vplyv na SEO? 



Určenie názvov kategórií













Wireframe



persóny a user flows
robili sme na hour

nieco povieme ak ostane cas







● first click testy
● 5 sekundové testy
● navigačné testy
● preferečný test
● ...





Čomu sa firma venuje?











Prototyp





Koľko ľudí potrebujem na testovanie?





Tvorba návrhu - zhrnutie
- potrebujeme dobrú pokročilú analýzu kľúčových slov
- veľký dôraz dávame na dobrú informačnú architektúru e-shopu
- tvoríme wireframe z toho čo sme zistili v spoznávacej fáze 
- priebežne testujeme
- tvoríme prototyp ten testuje (pokojne aj vo viacerých iteráciách)



Optimalizácia a rozvoj
Spustením eshopu práca len začína



Merať

Merať

VyhodnotiťUpraviť



Kýblik nápadov a prioritizácia





Webová analytika









A/B testy







Používateľské testovanie



Mamky testují webyMamky testujú weby



Hotjar







Úspešný eshop
- orientovaný na používateľa
- spĺňa požiadavky klienta/vlastníka
- všetky návrhy sú premyslené a otestované
- je pravidelne sledovaný a vyhodnocovaný
- má naplánovaný pravidelný rozvoj



Ďakujeme za pozornosť


