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GLAMI Vyhledávač módy

2013 Rok založení

12+2 Zemí 

1 072 E-shopů 

Vize 
“Objevování a nákupy módy by měly být 
příjemný zážitek”

Mise 
“Shromáždit a organizovat všechnu módu na 
jednom místě tak, aby ji mohl objevit opravdu 
každý”



GLAMI Fashion (Re)search 2018

- aktuální výzkum o stavu módního online trhu

- založen na pravidelném sběru dat

- spuštění webu v příštím týdnu 29.11.



Český online trh s módou v roce 2018
- velikost

Zdroj: Statista.com, 2018



Již 40 % uživatelů Internetu nakupuje častěji módu 
online 



Otázka: Které poskytovatele oblečení a obuvi online znáte?
Zdroj: Spontánní znalost českých eshopů, výzkum NMS 10/2018

Bonprix vede žebříček nejznámějších e-shopů
- TOP 10 nejznámějších poskytovatelů módy online



Skoro polovina lidí nakupuje módu, 
aby si udělali radost.



Cena je stále nejdůležitější rozhodovací faktor pro 
nákupy módy, vliv kvality ale nemůže být zanedbán



Hlavní rozhodovací faktor při dodatečném investování 
do módy je právě kvalita



Nejvyšší nároky z hlediska kvality se kladou na bundy, 
kabáty a obuv

zákazníků vyžaduje u zimního 
kabátu dlouhotrvající kvalitu

zákazníků vyžaduje u obuvi 
dlouhotrvající kvalitu

Nejméně očekáváme od topů a triček (15 %)



Časová náročnost a nedostatečný 
výběr jsou považovány za největší 
nevýhody nákupů offline.



Velký výběr stylů a možnosti najít dobré ceny naopak 
láká zákazníky nakupovat online



Hlavní bariéra online nákupů je obava z výběru 
nepadnoucího produktu

77 % zákazníků postrádá možnost vyzkoušet si zboží 

58 % si potřebuje oblečení osahat

”Protože si ho chci vždy vyzkoušet a prohlédnout 
materiál, jestli je mi příjemný, a osahat.”

”Protože se bojím, aby mi sedělo. Nechci platit znovu 
poštovné, pokud bych zboží vracela.”



Trendy roku 2018



Skoro dvě třetiny Čechů nosí 
oblečení více než 30x než ho vyřadí.



Češi jsou si ochotni připlatit za udržitelné produkty

Již 45 % uživatelů Internetu si v posledních 12 měsících koupilo úmyslně 
produkt etické nebo udržitelné značky



Malé povědomí o udržitelné módě je 
však největší bariéra jejich nákupu.



Lidé mají o lokální módu zájem, reálné nákupy a 
ochota si za ni připlati už ale pokulhává 

71 % lidí má zájem zakoupit cenově 
dostupné produkty od lokálních značek

21 % lokální produkty reálně 
zakoupilo

9 % je za lokální produkty ochotno 
zaplatit více



Češi milují sportovní oblečení, více než polovina ho nosí i 
na jiné příležitosti než na sport 

82 % z důvodu toho, že je to prostě pohodlné

27 % si myslí, že v něm vypadá dobře 



Ponožky v sandálech by už neměly být synonymem 
českého vkusu
Nosí je pouze 5 % respondentů
Proč?



Shrnutí - doporučení jak zlepšovat online nákupy 
- Zaměřit se na sběr a podávání informací o 
kvalitě produktů.

- Uvádět viditelně informace o složení a 
původu materiálu a způsobu zpracování v 
detailním popisu produktů.

- Zjednodušit podmínky a proces vracení 
produktů.

- Nabízet možnost vyzkoušení zboží, rozšířit 
množství výdejen a přizpůsobit je brand 
identitě e-shopů.



Děkuji za pozornost!

Hana Zachová
hana.zachova@glami.cz


