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Kereskedelem modern eszközökkel 



Az előadás tartalma 

• Általános összefoglaló a vásárlókról és a 
vásárlási szokásokról 

• A digitális és az online eszközök, 
felületek bemutatása példákon keresztül: 

– Interaktív eszközök:  Decathlon  

–Mobil App: dm-drogeriemarkt  

–YouTube: Kasszás Erzsi   

 

 

 

Kereskede:lem modern eszközökkel 



Mi jellemzi a vásárlót 2017-ben? 

• Több csatornát használ 

• Információt gyűjt 

• Őszinteséget vár 

• Tudatosan vásárol 

• Igényli a párbeszédet 

 

 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 



A jelenlegi helyzet  

• Véges polchelyek a fizikai boltokban 

• Egyre szélesebb áruválaszték (újabb 
illatok, ízek, kiszerelések…) 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 



Értékesítési lehetőségek 

• A véges polchelyeken letisztult, jól 
kommunikálható választék tartása 

• Az egyre szélesebb választék 
bemutatására lehetőség a webshopokban 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 



• Az eladás helyén növelni lehet a 
digitális eszközök használatát 

• Az online felületeken gyorsabban 
lehet a tesztcsoportokat lehet 
elemezni,megkérdezni  

• Ezzel gyorsabban kapunk 
visszajelzést és hamarabb tudunk 
változtatni ha szükséges 

 

 

Értékesítési lehetőségei 

Kereskedelem modern eszközökkel 



Webshop 2017 

Kereskedelem modern eszközökkel 



Mit vár el a vásárló egy webshop-tól? 

• Egyszerű és gyors vásárlást  

• Pontos kiszállítást 

• Könnyű és biztonságos fizetést 

• Hűségajánlatokat 

 

Itt ugyanolyan fontos a vásárlási élmény 
mint a fizikai boltokban.  

 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 



• Képet, akár 3D megjelenést a termékről 
hogy minél jobban meg tudja nézni 

 

• Ha elakad a vásárlás közben azonnali 
támogatást az ügyfélszolgálattól 

 

 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 

Mit vár el a vásárló egy webshop-tól? 



Webshop - hűségprogramok 

• A hűséges, elkötelezett vásárlók:  

 

+44%-kal gyakrabban  látogatják meg a 
webshopot 

 

+29%-kal többet költenek  

az átlagos vásárlókhoz képest 

 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 

Forrás: Gallup 2014  



Kereskedelem modern eszközökkel 

Nyugati téri áruház 



Decathlon Nyugati tér 

Kereskedelem modern eszközökkel 

• Az első digitális áruház 
 

• 1.733 m2-en 
 
• 77 sportágat mutatnak be 
 



Kereskedelem modern eszközökkel 

Kipróbáltuk az új 
eszközöket ... 

 



Digitális terminálok a 
termékinformációk gyors eléréséhez: 
 
Nem kell eladót keresni, minden 
információt megkapunk a termékről. 
 



A próbafülkékben digitális asszisztens 
segít:  
 
ha szükség van egy másik méretre, 
színre a érintős képernyőn lehet 
jelezni az eladónak aki pár percen 
belül odahozza a kért erméket a 
próbafülkéhez. 



Interaktív tükör 
 
Az állványra kihelyezet ruhát 
felvesszük és anélkül tudjuk  
kipróbálni más színben hogy le 
kellene vennünk. 

 
 



A tükör melletti képernyőn 
kiválasztjuk a terméket, a színt és 
máris meg tudjuk nézni magunkat 
benne.  
 
Ha megváltoztatjuk a színt, akkor a 
tükörben látjuk hogyan áll  
anélkül hogy másikat kellene  
felpróbálnunk. 
 



Az új vásárlói mobil 
app 



Ezért érdemes letölteni az új dm app-ot 

 

• Már 5 pontért is kuponhoz juthatunk 

• Minden hónapban új ajánlatokat érhetünk 
el. 

• Gyorsan megtalálhatjuk a közelében lévő 
üzleteket. 

 

 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 



A dm megújult mobil applikációjáról 
részletek itt találhatóak: 
 
http://www.dm-
drogeriemarkt.hu/hu_homepage/acti
ve_beauty/dm-app/ 
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CBA - Kasszás Erzsi  



Kereskedelem modern eszközökkel 

Az első változatot egyszerre 
indították el TV-ben és a YouTube-on. 
 
 
Az videó elérhető itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=
_OIdU_4axSg 
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Kereskedelem modern eszközökkel 

3 napon belül az eredeti videó több 
mint 419 ezer megtekintést mutatott. 
 



Kereskedelem modern eszközökkel 

Nagyon gyorsan megjelentek a 
mémek, melyek összességében 
szintén sok látogatót hoztak. (46 
ezer, 22 ezer, 12 ezer) 
 



Kereskedelem modern eszközökkel 

Az előadás végén ott maradt a 
kérdés, hogy vajon mennyire lesz 
sikeres egy ilyen típusú kampány.  
 
Azóta szakmai véleményt 
olvashatunk Sas Istvántól: 
http://kreativ.hu/cikk/a_hulla_orom
e__sas_istvan_kasszas_erzsirol 
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Kereskedelem modern eszközökkel 

És elkészült egy kutatás a reklám 
fogadtatásáról:  
 
"A fogyasztók egyharmadának kevésbé vonzó a CBA 

a Kasszás Erzsi szpotoktól, a felére nem hat és csak 

hatodának lett a boltlánc vonzóbb a reklámtól.”  

 
Részletek itt: 
http://kreativ.hu/cikk/megmertek_k
asszas_erzsit__kellemetlen_az_ered
meny 
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Összefoglaló 

• A fizikai boltok polcfelület korlátait 
érdemes a letisztult választék 
bemutatására használni. 

 

• A webshopokban a vásárló hasonló 
vásárlói élményeket vár el mint 
hagyományos vásárláskor. 

 

• A digitális és online eszközök tovább 
növelik a vásárlókkal való interakció 
lehetőségeit. 

 

 

 

Kereskedelem modern eszközökkel 


