
  על עומדות זה בשוק 2027 עד האלקטרוני בסחר המכירות להיקף התחזיות
  מכירות כולל לא ) הקמעונאיות המכירות מכלל 12% כ ויהוו ,דולר כטריליון
   .('וכד בנקאות ,טיסה כרטיסי

 
  וולמרט – ו ,השוק מנתח 45% מ למעלה עם הטבלה בראש ניצבת אמזון כיום

  178 כ של כסך על עומדות החברה באתר המכירות . השלישי במקום ממוקמת
 (שרותים על מיליארד 17.5$ ועוד  ,החברה באתרי 160 כ מתוכן)  מיליארד

  ב"בארה האלקטרוני הסחר מכירות ,האמריקאית הסטטיסטיקה לשכת פ"ע
   הקמעונאיות המכירות מכלל 9%-8.7%  בין  מהוות

 : צריך להבין את הצרכן –לפני שממשיכים : צריך להבין את המספרים –לפני שמתחילים 

 :לב לשים למה

 עבורו – מהחנויות נפרד אינו האלקטרוני הסחר - הצרכן עבור
  כל את לנתח ויש - Omnichannel – משולב מסע הינה הרכישה

   .מימד בכל עימו המפגש נקודות

 ,#2 קטגוריה היא הכוונת על הבאה והקטגוריה ,לכך מודעת אמזון
  בוחנת אמזון כי הערכות קיימות  .מיליארד 450$ ב נאמד שהיקפה

 .מתמחה חנויות רשת רכישת

 הרכישה בחוויית מיליארדים האחרונות בשנים שהשקיעה וולמרט
 .האלקטרוני הסחר היקף להגדלת משאבים כעת מפנה בחנות

  בהרגלי השינויים ,המימדים כל את לפקטר צריך מוצר פיתוח
  חוויית  את להעצים בכדי הצרכן בממשקי להתחיל ויש ,הצריכה
 .הרכישה לאחר השימוש

  את בוחן הצרכן ,תצוגה לאולמות הפכו בעיקר וסופרמרקטים החנויות :האתגר
  חוות ,הנחות  ,קופונים ,מחירים בודק מהמקרים )!(73%  עד וב ,בחנות המוצר

  טרם זאת המבצעים מהצרכנים 79% לעומת  ,באינטרנט רכישה ומבצע דעת
 .לחנויות ההגעה

   .בריאות מוצרי (1
   .היגיינה / קוסמטיקה (2
  .ניקוי חמרי (3
 .חיים לבעלי מוצרים (4
   .חטיפים (5

  בקניה בעיקר חל האלקטרוני לסחר המעבר
 .חוזרת

Growing Categories5 com Top -E 

  הפערים ,בחנויות מבוצעות ב"ארה מהמכירות 90% מ שלמעלה מבינים כאשר
 .מתבהרים הענקיות בין

 חנויות 12,000 כמעט לוולמארט אך ,מוצרים מליון 480 כ באתר  מוכרת אמזון
 140,000 כ של היצע נמכר בהן  ,(בלבד ב"בארה 6,400 -כ) העולם ברחבי
   .השונים החברה באתרי מיליון 70 לכ בנוסף – מוצרים
 עלות נחסכת וכך ,בחינם – מהחנות הזמנה  איסוף לצרכן מאפשרת וולמרט

 .אמזון פני על עצום יחסי יתרון - המשלוח
 

  באתר המבקרים לקוחות כמה כלומר  ,ההמרה יחס הוא נוסף חשוב נתון
 5% לעומת 8.6%  על עומד זה מספר באמזון  ,החיפוש לאחר קניה מבצעים

 .לחלוטין שונה ההמרה יחס הרשת בחנויות  . בוולמארט
 

  כ על עומד  -בסופרמרקט הנפוצים מוצרים - באינטרנט רכישה ממוצע ב"בארה
 בחנויות 256$ לעומת 40$

ב  מיליון 480 -כ
E-COM 

 חנויותבאלף   142 -כ 
 E-COMמליון ב  80 -כ 

370 11,700 

8.6% 5% 

FY 2017 :     $5,010.3 

2017 

2020 

2027 

$1,000 

$600 

$450 

Vs. 

?  רוצה לייצא
 צור קשר

http://gmark6.wix.com/gmarkstest
mailto:gymarketing@outlook.com
https://gymarketing.wixsite.com/gmarks
https://www.linkedin.com/in/gali-yehuda-%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-3bb2b93/detail/recent-activity/shares/
https://www.facebook.com/pg/%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-Gmarks-Global-Marketing-and-Sales-343987132287432/about/

