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B2B B2C

Клиенти Компании. С един или повече офиси/buyer-и. Всеки интернет потребител

Поръчки Регулярен цикъл на поръчки. Предвидими като 
обем и съдържание.

Идивидуални, импулсивни или прозтичащи 
от необходимост.

Workflow Наличие (понякога) на многостъпков процес с 
approval flows и aftersales от колцентър.

Стандартни онлайн поръчки през чекаут.

Touchpoints Персонални търговци, кол център. e-Mail, Кол-център, Чат, Social.

Продукти Единични бройки, пакети, кашони, палети. Единични бройки, прости продукти.

Търсене EAN, sku, internal code. Ключови думи.

Цени Комплексно ценообразуване за всеки отделен 
клиент/група. Client specific кампании и 

отстъпки.

Базови общодостъпни цени. 
Стандартизирани лоялни програми. 

Кампании с отстъпки.

Плащания Обикновено отложено плащане по фактура. Разнообразни онлайн и офлайн методи.

Доставки Собствен транспорт. Click & Collect. Куриери. Куриери. Транспорт на търговеца. C&C.





Проблем: често, компании които са решени 
на дигитална трансформация в B2B, не са 
технологично подготвени. Желаят 
автоматизации и промени в процеси, които 
софтуерите, които ползват  не могат да 
подсигурят. Понякога е нужна смяна на 
повече от един софтуер.

Технологични 
предизвикателства и процеси

Решение: стандартното проучване на 
пазара не винаги ще свърши работа, 
защото дълбочината на синхронизация на 
системите тук е по-голяма, отколкото при 
B2C продажбите. Това значи, че 
проучването трябва едновременно да 
включва всички системи и доставчици по 
веригата - ERP, WMS, eCommerce и CRM. 



Plan B: Start “small”, if you can!

Ако “стандартното” решение на технологичните проблеми в предишния 
слайд изглежда бавно и непосилно за вас към момента и ако бизнес 
модела Ви го позволява (по-просто ценообразуване, отстъпки, процеси и 
каталози), можете да жертвате част от възможните автоматизации и да 
се фокусирате  върху изграждане на част от логиката в eCommerce.



Проблем: един от най-честите аргументи 
против B2B eCommerce идва от компании, 
чиито клиенти са по-възрастни или 
дигитално необразовани и според тях не 
биха поръчвали онлайн.

Клиентите не са готови да 
поръчват онлайн

Решения: обучителни семинари и 
уебинари, персонални обучения от 
търговци, кол-център. Бенефити (за 
определен период) при онлайн поръчки. 



Пример от търговец

След като успя да обучи клиентите си да входират своите поръчки 
онлайн, търговец се наложи да внедри SMS/Viber известяване, което 

дублира транзакционните и-мейли, защото клиентите продължаваха да 
нямат навик да си следят и-мейл кутиите си за развитието на техните 

поръчки.



Проблем: много бизнеси (които нямат 
проблем с персонала) смятат, че 
търговците им ще загубят работата си и ще 
се демотивират, прехвърляйки част от 
бизнеса през онлайн канала.

Конфликт с търговците от 
компанията 

Решение: ако сте подбрали правилната 
платфор за eCommerce, тя може да помага 
на търговците да затварят по-бързо сделки. 
Персонализирани оферти (cart to quote)  
или дори поръчка от името на клиента са 
възможни решения.



Бизнесът в B2B винаги е бил 
персонален и персонализиран. 

Вашият eCommerce трябва да може 
това!

Освен персонализирания каталог, pricing,  промоции и условия на 
плащане и доставка, някои бизнеси имат нужда от изцяло отделен 

storefront за конкретен клиент. Ако не можете да пренесете усещането 
за персонализация в дигитална среда, може и да не успеете да накарате 

клиентите Ви да поръчват онлайн.



Проблем: създаването на подробно 
портфолио (каталог) с продукти изисква 
наличие на достатъчно характеристики 
(данни) за продуктите и листването им за 
външно ползване (обикновено 
номенкатурите във вътрешния софтуер не 
са с достатъчно данни). Този проблем е 
сходен и в ритейл бизнеса.

Липса на данни

Решение: рядко има пряк път в постигането 
на пълнота на данните, защото работата е 
свързана най-често с ръчен труд или с 
извличане на данни от множество 
източници. Ако в B2C (ритейл) сценарий се 
фокусираме около най-важните продукти за 
всички клиенти, тук трябва да се 
фокусираме около портфолиото от 
продукти за най-важните ни клиенти.



Ползите
от дигитализацията в B2B



Често бизнесите не осъзнават, че могат да имат 
публични каталози със скрити зад логин цени, които 
се индексират и генерират нови потенциални 
партньори, лийдове и запитвания. В страната и 
чужбина.

Revenue. Нови клиенти.



Поръчките по телефон, e-mail, екселските файлове 
и офертите по факс остават в историята, което 
рязко вдига продуктивността на търговците. 
Неплатени фактури, крайни срокове и тракинги 
могат да бъдат достъпвани изцяло онлайн.

Sales. Оптимизация в работата на екипите по 
продажбите. 



Наличието на онлайн канал за продажби през 
собствена платформа ще Ви даде изцяло нов, 
допълнителен поглед върху данните, които можете 
да събирате от данните.

DATA. Ще опознаете клиенти още по-
добре.



Дублиране на последната направена поръчка вече 
отнема няколко клика, а ако използвате B2B е-
магазина си и за дигитализиране на 
документацията (ръководства) за продуктите 
можете канализирате и процеси извън самото 
поръчване.

Benefits. Улеснявате клиентите си.



Настройвайки бизнеса да работи в дигитална 
среда и да обслужва онлайн поръчки имате 
възможност да развате dropshipping или remote 
supplier бизнес модели, които да отворят нови 
хоризонти пред бизнеса.

Dropshipping. Нови канали.



Той работи и се измерва най-добре, когато неговият 
отпечатък се изследва върху онлайн продажби и 
други онлайн ивенти. Наличието нa B2B е-магазин 
отваря възможностите за ползване на пълен набор 
от онлайн маркетинг инструменти.

Marketing. Добре дошли в дигиталната ера.



Трендове
в eCommerce B2B пазара



B2B копира B2C

B2B клиентите, бидейки и нормални клиенти извън 
професионалния си живот търсят изживявания, 
сходни с тези в богатите на функционалности B2C 
онлайн магазините. Това развива B2B 
платформите в същата насока, съобразявайки се 
със спецификите в сегмента.



B2B клиентите търсят omnichannel 

Бизнесите с мултифирмена, мултиофисна и мулти-
национална инфраструктура могат да бъдат 
спечелени с предоставяне на 360 градусово 
omnichannel обслужване. B2B eCommerce не значи 
краят на персоналните търговци, срещите наживо и 
конвенционалните методи на поръчка.



*източник: 
Gartner

Поглед отвъд продуктите и цените…



Ръст в D2C бизнеса.

Дигитализирайки се, компании, които традиционно 
са продавали само на дистрибутори, започват да ги 
“прескачат” или да комбинират това с продажби 
към крайни клиенти.



All-on-one platform. От лукс към необходимост.

От изключения към все по-голяма необходимост за 
малки и големи компании да е разполагат с 
платформа, която да може да обслужва различните 
сегменти от пазара, минимизирайки броя 
интеграции с външни системи.



Навлизане на B2B маркетинг за eCommerce.

С развитието на eCommerce в B2B се отварят нови 
възможности за маркетинг агенциите. Без 
дигитализация, обаче задачата е непосилна, 
защото B2B маркетинга се осланя сериозно върху 
CRM и много компании не са технологично 
подготвени за това.



Bonus tip: Как да отделяте полезните от 
вредните трендове?

Data + Feedback + Completition + Partners

Освен да познавате вертикалата и трендовете трябва да правите 
проучвания в 4 насоки, за да излезнете от спиралата на “вредните”  

трендове.






