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Čo obchodníkom prináša a čím hrozí digitálna éra 

 

Stalo sa už takmer frázou, že online obchody likvidujú konkurenciu z reálneho sveta. Rast 
internetového predaja sprevádzaný poklesom tradičného v kamenných prevádzkach 
tomuto názoru nahrával. Lenže sa ukazuje, že bit a kameň nemusia byť len v opozícii. 
Namiesto vytlačenia klasických obchodov internetovými skôr postupne vznikajú symbiózy 
týchto predajných kanálov. 

Fyzický obchod má nenahraditeľnú úlohu pri tovaroch a zákazníkoch, ktorí vyžadujú fyzickú 
interakciu – dotknúť sa, cítiť, vyskúšať si. Čoraz viac sa preto tlačí do popredia aspekt hrajúci 
v prospech kamenných obchodov, takzvaný opačný show-rooming. Znamená to, že zákazník 
si síce spraví prieskum na webe, vyhľadá si tam ideálny tovar, ale reálne ho nakúpi 
v kamennom obchode. 

Oceňujú kombo  

Stret kamenného predajného miesta a elektronického predaja identifikoval globálny  
prieskum spoločnosti PwC medzi nakupujúcimi naprieč celým vekovým spektrom ako jeden 
zo štyroch distruptívnych trendov, ktoré výrazne ovplyvňujú retailový predaj. A nie vždy 
musia byť pohromou. 

Späť k opačnému showroomingu. Častým dôvodom pre takéto konanie zákazníka je, 
paradoxne, pomalosť online obchodu. Inými slovami, musíte čakať na doručenie. Kamenný 
obchod zvyčajne umožňuje okamžité prevzatie tovaru. 

Významná časť respondentov prieskumu PwC, ktorí využívajú oba kanály (kameň aj online) 
oceňujú napríklad možnosť kúpy tovaru online a jeho eventuálneho vrátenia v kamennom 
obchode. Silný prvok, ktorý do predaja priniesol digitálny svet, je nižšia impulzívnosť nákupu. 
„Vzdialenosť“ od tovaru a okamžitá možnosť porovnávať dáva zákazníkovi viac priestoru 
premyslieť si, čo skutočne chce a potrebuje. 

Najmä pred nákupom 

Retailový obchod výrazne ovplyvňujú tiež mobilné technológie. Ako ukazujú prieskumy PwC, 
počet respondentov, ktorý na nákup podľa vlastných slov použili mobilné prostriedky, za 
ostatné dva roky narástol z 30 na 47 percent. Hlavná úloha mobilných zariadení však zatiaľ 
rozhodne nespočíva v tom, že slúžia ako nástroj na realizáciu nákupu. 

Primárne sa využívajú pred nákupom: prostredníctvom nich sa vyhľadáva tovar, porovnávajú 
ceny, lokalizuje sa konkrétna predajňa...  Len menej ako tretina respondentov tohtoročného 
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prieskumu (29 %) vidí budúcnosť svojho mobilného zariadenia ako hlavnej platformy pre 
realizáciu nákupov. 

Mobilné technológie prinášajú pre predajcov mnohé výzvy. Umožňujú napríklad 
širokospektrálnu mieru zapojenia zákazníka do interakcie s predajcom. Musia však byť 
zároveň navrhnuté takým spôsobom, aby zákazníkovi poskytovali konzistentnú skúsenosť bez 
ohľadu na to, akým kanálom s obchodníkom komunikuje. V opačnom prípade pozitívna 
zákaznícka skúsenosť klesá. A hrozí, že zákazník pôjde inam. 

Obchodníci sa musia taktiež vysporiadať s obmedzenými možnosťami zobrazenia a navigácie 
na obrazovkách mobilných zariadení. Aj nedôvera k bezpečnosti mobilnej platformy hrá 
svoju úlohu. Zákazníci sa často zdráhajú napríklad ukladať informácie o platobnej karte do 
mobilného zariadenia. Možno aj to sú dôvody, kvôli ktorým mobilné technológie všeobecne 
zatiaľ šéfovia slovenských firiem ústretovo nevnímajú (ako ukazuje iný prieskum PwC). 

Uviaznutí v sieťach 

Čoraz dôležitejšiu úlohu vo formovaní retailového predaja hrajú aj sociálne siete. Hoci v inej 
podobe, ako sa mnohí spočiatku domnievali. Vplyv sociálnych sietí sa primárne prejavuje 
v budovaní vzťahu medzi značkou a jednotlivcom. A nie formou vzájomných odporúčaní 
medzi osobami prepojenými na sociálnej sieti. 

Cez prepojenie jednotlivca s obľúbenou značkou na sociálnych sieťach prichádzajú interakcie 
s rozhodujúcim vplyvom na nákup. Patria medzi ne atraktívne ponuky na nákup produktov, 
ponuka nových produktov alebo vyhľadanie konkrétneho produktu. Len malá časť 
respondentov sa chce zapájať do aktívnej komunikácie. Od aspoň občasného poskytnutia 
spätnej väzby na produkt alebo značku (23 %) po záujem využiť príležitosť na aktívne 
ovplyvnenie návrhu produktu (8 %). 

Pre slovenských obchodníkov je dôležité zistenie, že respondenti prieskumu z európskych 
krajín sú v používaní sociálnych sietí vo vzťahu k nakupovaniu väčší tradicionalisti. Väčšina 
z nich uviedla, že na sociálnych sieťach v súvislosti s nakupovaním nesledujú (nefollowujú) 
obľúbenú značku, nemajú skúsenosť s objavovaním novej zaujímavej značky, ani takto 
nevyhľadávajú informácie o produktoch. 

Millenials v akcii 

Obchodníkov by mali zaujímať aj demografické zmeny. Nielen kvôli zmene štruktúry 
spotrebiteľov a ich kúpnej sily. Ale aj preto, že rôzne demografické skupiny majú k digitálnym 
technológiám rôzne intenzívny vzťah. Z tohto pohľadu sa veková skupina 18- až 24-ročných 
respondentov prieskumu významne odchyľuje od zvyšku populácie. 

Pre obchodníkov je táto odlišnosť preferencií dôležitá. Práve generácia z prelomu tisícročia 
prejavuje významnú tendenciu pretaviť svoju interakciu s obľúbenou značkou na sociálnych 
sieťach do nákupného rozhodnutia. Pri tejto vekovej skupine je pre obchodníkov kľúčové 
vystihnúť moment a zachytiť zaujímavým a zábavným spôsobom pozornosť potenciálneho 
zákazníka. 

Zároveň však platí, že 18- až 24-roční sú primárne „prezerači“. Ich slabšia kúpna sila sa 
odráža v tom, že predovšetkým vyhľadávajú. Naopak, nákupy primárne realizujú vyššie 
vekové skupiny. Na druhej strane, ako bude generácia millenials starnúť a jej kúpna sila sa 
bude zvyšovať, retailový predaj bude postupne čeliť ešte výraznejším zmenám v zákazníckych 
preferenciách a preferovaných formách komunikácie. 

Prejavy, ktoré majú dnes len podobu tendencie alebo náznaku, sa môžu meniť na skutočnosť, 
preferovanú významnou časťou spotrebiteľskej komunity. To môže postaviť obchodníkov 
pred otázku, či ich doterajší podnikateľský model je udržateľný. Alebo potrebujú zásadným 
spôsobom zmeniť spôsob, ako riadia a realizujú svoj biznis. 


