




KTO SME?



Expanzia pre každého

Malé – stredné - veľké



České e-shopy agresívne expandujú
- Český e-commerce trh je najpresýtenejší trh v Európe v prepočte na obyvateľa
- Viac ako 40 tisíc e-shopov

- Obrovská konkurencia

- Vynikajúce skúsenosti a know how

- Vysoká úroveň poskytovaných služieb

- Silný logistický partneri (Zasielkovna.sk, GLS, DPD, PPL…)

České a tiež Slovenské e-shopy expandujú hlavne do Maďarska

V roku 2019 plánuje viac ako 20% českých e-shopov investovať viac peňazí do expanzie

(ceska-ecommerce.cz)



Prečo expandovať?
- veľké ryby prichádzajú, e-commerce trhy sa výrazne otvárajú a prepájajú(Amazon, 

Zalando, ASOS, ebay..)

- menšie logistické bariéry (lepšie ceny a rýchlejšie doručenie)

- globálne platobné možnosti

- rastúca domáca konkurencia

- limitujúce možnosti domáceho trhu

- rýchlo rastúce e-commerce trhy s veľkým potenciálom (napr. CEE – RO/BG/HR/SLO)

- unikátne produkty

- marža



33% online zákazníkov z EU nakupuje v zahraničí
Prečo ?

- 40% lepšia cena

- 39% dostupnosť produktov iba v zahraničí

- 33% unikátne produkty 

- 20% lepšie možnosti doručenia

(Enet.hu; ecommerce-europe.eu)

Maďarsko: V roku 2015 nakúpilo zo zahraničia približne 1,5 milióna HU zákazníkov.

V roku 2017 nakúpilo v zahraničí viac ako 2,7 milióna maďarov.

Chorvátsko: až 76% zákazníkov je zvyknutých nakupovať v zahraničí



Expanzia e-shopu do zahraničia

Výber trhu 

Dôvera zákazníkov  



Výber trhu

Sledujte trendy a novinky
Československé:

Zahraničné:



Výber trhu 

Ako si vybrať?
– Obodujte si najsilnejšie a najdôležitejšie ukazovatele

(konkurencia, veľkosť trhu, logistika /cena, čas, vzdialenosť /, legislatíva, daňové zaťaženie, marketing, marža….)

– Prejdite si lokálne porovnávače cien a marketplaces
(Arukereso.hu, Compari.ro, Ceneo.pl, Idealo.de, Emag.hu/.pl/.ro, Pricerunner.uk, Amazon, Ebay, Emag,…)

– Mystery shopping
(zistite koľko objednávok má váš konkurent, aké služby ponúka, platobné možnosti, možnosti dodania, rýchlosť dodania, balenie, záruka, reklamácia, 
odstúoenie od zmluvy…)



Výber trhu
Mystery shopping



Výber trhu

Voľne dostupné online nástroje
– KW Planner - preložte si základný strom kategórii a  

produktov
– Market Finder - získajte základný prehľad o  cieľových trhoch
– Google Trends - ukáže vám vývoj vyhľadávania
– SimilarWeb - prehľad návštevnosti a zdrojov  návštevnosti 

konkurencie
–



Západ vs východ

Západ
+ populácia

+ bonita

+ mena

- konkurencia

- vzdialenosť

- dôvera

- náklady

- návratnosť

- legislatíva

- jazyk

- náročnosť

Východ
+ rast trhov

+ konkurencia

+ náklady

+ dôvera

+ vzdialenosť

+ návratnosť

+ legislatíva

+ náročnosť

- mena

- jazyk



Odporúčania

Západ
Lokálna spoločnosť

Trustmarky

Obchodné  podmienky

Dokonalé preklady

Dokonalá  lokalizácia

Bank. Účet v €

Najlacnejšie  nemusí byť  najlepšie

PayPal, Sofort

Rýchle doručnie

Východ
Dokonalé preklady

Zákaznícka  podpora v lokálnom  jazyku

Lokálny bankový účet

Lokálne  porovnávače cien

Sociálne médiá

Lokálna adresa

Lokalizácia

Rumunsko,  Maďarsko,  Chorváts ko,  
Slovinsko



Základné čísla
SL HR HU RO PL CZ DE AT

Počet e-
shopov

4 tisíc ? 7 tisíc 8 tisíc 30 tisíc 42 tisíc 175
tisíc

9 tisíc

Obrat 300
mil.  
EUR

450 mil.
EUR

1,65
bln. EUR

2,2 bln.
EUR

9,5 bln.
EUR

4.5 bln.  
EUR

58,4
bln.  
EUR

3,2
bln.  
EUR

Rast 10-12% 18% 27 % 30 - 35 % 8 –  10 % 18 % 10,9 % 9,2 %
Total retail 

share
3% 3% 6.2 % 4 % 9 % 10,5 % 7,3 % 4,3 %

Internetový  
používatelia

72% 78% 75 % 60 % 75 % 89 % 90 % 83,6 %

Populácia 2 mil. 4 mil. 9,8 mil. 19,7 mil. 38 mil. 10,5
mil.

81,8
mil.

8,73
mil.

VAT 22% 25% 27% 19% 23% 21% 19% 20%



Daňové zaťaženie krajín

Krajina Štandard
%

Reduk1
%

Reduk2
%

SK 20 10 -

CZ 21 15 10

PL 23 8 5

HU 27 18 5

RO 19 9 5

BG 20 9 -

HR 25 13 5

SL 22 9,5 -

AT 20 13 10

DE 19 7 -

ES 21 10 4

UK 20 5 -

FR 20 10 5,5
zdroj: 
Alavara.com



Špecifcká

CEE Region – Dobierka
AT – platby na faktúru so splatnosťou
PL – platba bankovými tlačidlami
RO – nepoznajú svoje PSČ
BG – možnosť otvoriť zásielku na dobierku pred 

zaplatením 



Špecifcká
Rumunsko:



Dôvera nových zákazníkov

Trustmarky
Aké poznáme na Slovensku a v Čechách?

Kt. sú pre vás najrelevantnejšie / dôležité?  
Čo zvyšuje dôveru e-shopu?
Prečo sú dôležité?



Dôvera nových zákazníkov
Trustmarky

Aké poznáme v zahraničí?

AT

HRSI

DE, NL, BE, FR, ES,
DK, IT, AT, PL, SW, SE, 

 UK,PT

DE

Lokálne e-commerce komory a združenia
https://www.ecommerce-europe.eu/members-of-ecommerce-  europe/national-ecommerce-associations/

http://www.ecommerce-europe.eu/members-of-ecommerce-


Ďakujem za pozornosť
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