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Как да увеличим 
печалбата на онлайн 
магазина си чрез 
подобрения в 
логистиката си

Maxim Gasumyants 
CEO & Co-founder



• Логистиката е това нещо, което може «да 
обърне мача» в онлайн търговията; 

• Доставката е много важно нещо, защото 
това е единствената «face-to-face» 
комуникация между клиента и магазина; 

• Трябва доставката да бъде: по-бърза, 
по-евтина и по-точна. 

Всички говорят за това, но никой не казва 
защо това е така и как да го постигнем?
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Какво чуваме, кога говорим 
за логистиката?



Нашето изследване на 
доставките в Български 
онлайн магазини

- Опитът на клиента 

- Опитът на бизнеса 

- Анализ на състоянието 
на услугите за доставка 
на стоки



76,65%

Колко купувача ще предпочетат друг онлайн магазин ако 
условията за доставка там са по-подходящи?



77,5% 
Безплатна доставка при 
определени условия

17,9% 
Ще закупят още стоки, за да 

им бъдат доставени безплатно

«Безплатна» доставка?

Какво можем да подобрим?



• Безплатна доставка за всички 
поръчки (зависи от стоката); 

• Съвет от мен: безплатна доставка 
на всяка първа поръчка; 

• Допълнителни методи за 
доставка. 
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Какво да предприемем за 
да спечелим тези, кои са 
под лимита?



66,6% 
Искат повече варианти за 

доставка 

74,8% 
Искат да имат возможност за 
избор на доставка при поръчка 

16,9% - 1 
41,8% - 2 
25,4% - 3 

Броят на куриерските фирми, 
с които продавачите работят в 

момента

Допълнителни методи за 
доставка
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Куриерски фирми, с кои магазините работят в момента 



• Повече опции за доставка при check-
out; 

• Договори с по-малки куриерски 
фирми; 

• Цена на доставка «на живо» при 
check-out. 
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Как да спечелим 
от ситуацията?

Но и не само това…



69,1% 

Клиентите искат да има доставка 
на същия ден, дори и да струва 

повече 

10% 

Търговци, които предлагат 
доставка на същия ден

Алтернатива на безплатна доставка



• Подобрение на логистиката в офиса / 
склада; 

• Предложение на алтернативни 
варианти за доставка в кошница и 
продукт; 

• Търсене на алтернативни варианти за 
доставка. 
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Какво да направим 
за целта?



54,7% 

Ще вземат пратките си от 
физическия магазин, ако опцията 

се предлага 

32,9% 

Магазини предлагат 
«Click&Collect» опция 

41,1% 

Предлагат доставка до АПС 

Алтернатива: click & collect и 
automatic post office

Но има и още нещо…



74,8% 

Клиентите търсят по-точна 
индикация, кога поръчката им ще 

пристигне 

85,2% 

От онлайн магазините възлагат 
това на куриерската фирма

Проследяване?



• Винаги има алтернатива за платена 
доставка изгодна и за клиента и за 
магазина; 

• Трябва да има контрол върху 
«последната миля»; 

• Куриерите са за доставка, а не за 
маркетинг и PR-активности.
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Изводи



34,2%

Напълно удоволетворени от услугата 
«Доставка до адрес»



Кой трябва да плаща 
връщането на стоката?



Най-добрата 
логистика е, когато 
Вашият клиент не си 
спомня как е получил 

Вашите продукти



Искате ли пълна версия на доклада?

Оставете визитката си, и ще Ви я изпратим 
когато бъде готова 

m@gasumyants.com 
http://www.orderadmin.eu
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Благодаря Ви!

Maxim Gasumyants 
m@gasumyants.com 

http://www.orderadmin.eu
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