
Дигитална 
трансформация 



Как правим бизнес? 



Рационално погледнато 



Емоционално казано 



„Да направим всеки ден  
по-добър за хората“ 



Когато попитаме 
хората за какво 
мислят, когато 
чуят ИКЕА... 
 

...те най-често отговарят: 
МАГАЗИНЪТ! 



Ние твърдим, че магазинът е мястото, 
където вдъхваме живот на нашия 

асортимент.  

 



Но от бизнес гледна точка ние сме 
много повече от физически 

магазин! 





Трансформацията 

▪ През последните пет години електронната търговия 
промени начина на потребителското поведение, 
включително начина, по който потребителите харчат.  
 

▪ Според  Euromonitor International глобално, 
електронната търговия ще нарасне с 12% от 2015 до 
2020, докато търговията във физическите магазини ще 
отбележи ръст едва 2%. 



ИКЕА България стартира E-Commerce през 
2015 година, като възможност за растиж и 
като начин да достигне до повече 
потребители извън зоната на основен 
търговски потенциал. 



ИКЕА България стартира E-Commerce през 
2015 година, като възможност за растеж и 
като начин да достигне до повече 
потребители извън зоната на основен 
търговски потенциал. 



Не на последно място, 
защото трябва да отговори 
на съвременния начин на 
живот, променящите се 
технологии и 
взаимодействие на 
потребителите с 
брандовете. 



Официален старт на 22.04.2015  
TVC, Digital, Social media, PR  

http://youtube.com/v/AacGNlznj5I


Дигиталната ни трансформация е част от глобалната ни 
Multi Channel стратегия 
Искаме да отговорим на очакванията на хората за достъпност, 
време и усили, като така повишим броя на нашите посетители и 
продажби 
Да срещнем дигиталния и физическия свят, като дадем на нашите 
клиенти консистентно преживяване и възприятие за нас.  
 
 Основната ни стратегия: 
Да утвърдим нашия уеб сайт като източник на 
вдъхновение, където в същото време придоставим 
удобен начин да се пазарува онлайн 
 



След старта 

 

▪ Повечето реакции нa потребители са позитивни и 
споделят, че това е дългоочаквано събитие, особено за 
хората извън София.  

▪ Недоволството беше насочено към цените и сроковете за 
доставка, както и към факта, че не всичко може да бъде 
закупено онлайн 

▪ Обстоятелство, с което трябваше да се справяме е 
сравнението на цените на ИКЕА в различните държави 

 



Присъствието ни онлайн 

 

▪ Към ден днешен ИКЕА България покрива възможно най-
много дигитални канали, които се използват в България: 

– Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter 

– Програма за лоялни потребители 

– Интернет сайт 

– Партньорска мрежа от сайтове и форуми 



Top channels 



За една година органичния трафик 
към нашия сайт се увеличи с 69% 

  2015 2016 Deviation % 2015 2016 Deviation % 

  Sessions     Transactions  

Returning Visitors  75% 176% 

New Visitors  51% 166% 

              

IKEA.bg 
Traffic 



УСТРОЙСТВА 

▪ 30.48% от реализираните сесии 
на нашия сайт са от мобилно 

устройство 
 

▪ 8.63% са направени на таблет.  
 

▪ Новите потребители на нашия 
сайт реализират най-много сесии 

на мобилно устройство: 38.14% 



Как е устроен магазинът? 



Онлайн могат да бъдат закупени 
около 80% от нашия асортимент. 

 

Това не включва: 

▪ Кухни 

▪ Живи растения 

▪ Персийски килими 



STORE/ONLINE 



ИЗПЪЛНЕНИ ЦЕЛИ 

FY2015/FY2016 

 

Продажби 159%  

Клиенти 179% 

 



Възрастови групи клиенти  
класирани по брой транзакции 

25-34 28.64% 12.18 0.57% 

35-44 26.94% 12.72 0.57% 

45-54 31.92% 12.96 0.58% 



Най-купувани продукти 



Ефективност на различните 
източници на трафик 

The overlap areas of the circles above 
are approximations. 



За да изпълним другата част от плана:  
Да вдъхнем живот на нашия асортимент и да вдъхновим 
хората, правим различни cross-channel кампании 

http://youtube.com/v/ZoTrcvC-u1I


Предизвикателство 



Нарастващият брой клиенти се 
нуждае и от голям брой услуги: 

 

▪ Шивашки услуги 

▪ Финансови услуги 

▪ Доставки до дома 

▪ Монтаж на мебели и обзавеждане 

▪ Консултации и планиране 



Бъдещето: We need CRM – 
Следваща стъпка CRM 

Без CRM, няма и Multichannel преживяване!  

1. IDENTITY CUSTOMER 2. CREATE A SINGLE VIEW OF 
THE CUSTOMER 

3. GENERATE ACTIONABLE 
INSIGHT 

DATA 
 
 
 

INSIGHT 
 
 
 

ACTION 



Възможността да събираме 
информация и да свързваме следите оставени от нашите потребители при 
взаимодействието им с ИКЕА, за да изградим хомогенно разбиране за даден 
клиент, да анализираме събраното и да изготвим план за действие от това! 



БЛАГОДАРЯ! 


