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WOTUM ZAUFANIA
KLIENTA
U PODSTAW KA˚DEJ TRWAŁEJ RELACJI
LE˚Y ZAUFANIE. PONAD 64 PROC.
KLIENTÓW W INTERNECIE REZYGNUJE
Z ZAKUPÓW Z BRAKU ZAUFANIA DO
SKLEPU. JEÂLI MO˚ESZ POZWOLIå
SOBIE NA REZYGNACJ¢ Z 2/3 KLIENTÓW,
NIE CZYTAJ DALEJ TEGO TEKSTU.
Obecnie klienci zwracajà uwag´ na kilka kluczowych elementów sklepu internetowego. Brak ka˝dego z nich zmniejsza ich zaufanie do nas. Zaczynajàc przygod´ z e-commerce warto o tym pami´taç. Poni˝ej przedstawiam pi´ç elementów, które cz´sto mogà
okazaç si´ decydujàce w budowaniu wiarygodnoÊci marki sklepu.

GRAFIKA
Du˝a liczba sklepów internetowych nie przykłada wystarczajàcej uwagi do grafiki. A to jest pierwsza rzecz, jakà widzà internauci. èle wyglàdajàce sklepy majà słabà sprzeda˝, a ich właÊciciele,
nie majàc porównania, myÊlà, ˝e tak wyglàda sprzeda˝ w sieci.
Według najnowszych badaƒ, klienci oceniajà sklep podczas
pierwszych siedmiu sekund wizyty. Grafika absorbuje wi´kszà
cz´Êç tego czasu. W przypadku sklepów działajàcych w bran˝y
fashion design jest wr´cz kluczowy. Podobnie jak wyglàd stacjonarnego sklepu wpływa na, to jacy klienci go odwiedzajà. Klient
musi odczuç, ˝e znalazł si´ we właÊciwym dla niego miejscu.

DANE KONTAKTOWE
Zakup w sklepie internetowym nie ró˝ni si´ w swojej idei
od ka˝dego innego interesu. Lubimy wiedzieç, z kim mamy przyjemnoÊç. Internauci równie˝ szukajà takich informacji. Dobrze widoczna na stronie głównej zakładka „Kontakt” to wa˝ny element
w procesie budowania zaufania. W niej powinniÊmy podaç adres
firmy, telefon i e-mail. Nasza otwartoÊç nie oznacza jednak podawania prywatnych danych osobowych.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Po dokonaniu zakupu klient martwi si´ tylko o jednà rzecz:
o dostaw´. Musimy na bie˝àco informowaç go na temat aktualnego stanu zamówienia. PowinniÊmy wysyłaç informacja dotyczàce:
przyj´cia zamówienia i otrzymania płatnoÊci, przygotowania towaru do wysyłki (jeÊli wysyłamy codziennie, to nie ma takiej potrzeby), wysyłki towaru. Mo˝e si´ wydawać, ˝e w ten sposób zasypiesz klienta niechcianymi e-mailami (lub SMS-ami). Jednak,
szczególnie przy pierwszym zamówieniu ze sklepu, takie wiadomoÊci b´dà odbierane pozytywnie. Dzi´ki nim kupujàcy czuje si´
bezpiecznie: wie, co dzieje si´ z jego przesyłkà i ma pewność, ˝e
jà otrzyma. Wa˝ne, by oprogramowanie sklepu robiło to automatycznie za ka˝dym razem, gdy status przesyłki zostanie zmieniony.

STOPKA

Na wiarygodność sklepu pracuje równie˝ dostawca oprogramowania, na którym sklep jest postawiony, a którego logo jest

w stopce. Jeśli jest to oprogramowanie darmowe lub majàce złà
opini´ w sieci, to jego niekorzystny wizerunek przeło˝y si´ równie˝ na sklep. Widaç to szczególnie po niedawnych oszustwach
sklepów opartych na popularnym, ogólnodost´pnym oprogramowaniu. Oszukanych zostało ponad 23 tysiàce osób. A winnych
ci´˝ko złapaç. Nie jest mo˝liwe, by takie oszustwo udało si´
na oprogramowaniu dedykowanym, gdzie pod projektem podpisuje si´ firma wdra˝ajàca swój system.

MEDIA SPOŁECZNOÂCIOWE
Wszyscy właÊciciele sklepów internetowych słyszeli o Facebooku. Cz´Êç z nich ma do niego du˝y dystans. Cz´sto słysz´, ˝e
to niepotrzebna strata czasu i pieni´dzy i ˝e nie ma z tego realnych korzyÊci. RzeczywiÊcie, ci´˝ko obliczyç ROI (return on investment – zwrot z inwestycji) z mediów społecznoÊciowych. Faktem jest równie˝ to, ˝e nie ka˝dy sklep musi byç na Facebooku,
bo jak promowaç wysokospecjalistyczne narz´dzia do obróbki
drewna? Zawsze polecam przemyÊlenie strategii obecnoÊci biznesu w nowych mediach. Priorytetem jest tam budowanie zaanga˝owania, a nie sprzeda˝. Sprzeda˝ sprawdza si´, gdy mamy
do zaoferowania oferty limitowane lub w specjalnych cenach. Cała komunikacja powinna byç spójna z komunikacjà firmy. Dobry
przykład to sklep deezee.pl i jego profil na Facebooku. Obecnie
posiada 170 tys. fanów, a ich aktywnoÊç przewy˝sza takich gigantów jak Allegro czy Empik. Robi wra˝enie, prawda?
JeÊli chcesz dowiedzieç si´ wi´cej na temat prowadzenia biznesu w sieci, to zapraszam do wzi´cia udziału we Wzorowym
Sklepie (www.wzorowysklep.pl). Jest to bezpłatny kurs mailingowy o tym, jak prowadziç sklep internetowy. Podczas kursu poznasz odpowiedzi na wiele nurtujàcych Ci´ pytaƒ. CałoÊç przygotowana w przyjaznej formie i z przykładami pozwalajàcymi weryfikowaç wiedz´ na bie˝àco. Wszystko po to, by bardziej Êwiadomie
podejmowaç decyzje w sprawach, które mogà zadecydowaç
o Twoim sukcesie sprzeda˝owym.
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