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? Колко от вас имат собствен онлайн магазин? 



? Колко от вас имат собствен онлайн магазин? 

Колко от вас продават в маркетплейс?
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Ползи

Широка аудитория

Нови пазари

Ниски разходи

Бърз старт

Доверие

Лоялност
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Ползи

Широка аудитория

Нови пазари

Ниски разходи

Бърз старт

Доверие

Лоялност

Комисиони

Допълнителни такси и ограничения

Контрол върху данните

Изключване от платформата            

Маркетплейс?

Недостатъци



2021 >150
платформи

67%
от световния
e-commerce

$3,23
трилиона
(топ 100)

Индустрията в цифри

Източник: https://www.digitalcommerce360.com/article/infographic-top-online-marketplaces/



2023 $6,5
трилиона

Индустрията в цифри

Източник: https://wedevs.com/blog/400697/the-future-of-online-marketplace/











„Да създаваме иновативни решения с фокус върху нашите клиенти и 
партньори. Работим за нея, като създаваме условия за дългосрочно
развитие на електронната търговия в България.“

Нашата мисия



Онлайн продажби
без касов апарат

Достави с ЕконтEcont Pay

Нашата мисия
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партньори. Работим за нея, като създаваме условия за дългосрочно
развитие на електронната търговия в България.“
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„Да създаваме иновативни решения с фокус върху нашите клиенти и 
партньори. Работим за нея, като създаваме условия за дългосрочно
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Всяко място може да е магазин,
а търговецът избира
на кого да продава.

Pop Up от Еконт



Място за продажби с висок трафик, 
където продаването и купуването
са еднакво удобни и сигурни
за двете страни.

Еконт маркетплейс



Как да организирам 
продажбите си
на всички места?



Решението: Econt Hub



Вече не се налага да се 
занимавате с ръчно 
прехвърляне на продукти,
импорт и експорт на екселски 
таблици.

Автоматично 
прехвърляте 
продукти

Econt Hub синхронизира
информацията от продажбите 
на различни места, като пести 
време и усилия от ръчна 
работа.

Управлявате всичко
от едно място

Продавате директно в 
eMAG и Pop Up 
и достигате техните 
аудитории 
без допълнителни усилия.

Бизнесът ви
расте

Какви са ползите?



Онлайн магазини,
изградени на:



Директна връзка с
маркетплейс платформите:



Очаквайте скоро:



Към Econt Hub



o 5000+ продукта
o постоянни подобрения



Благодаря за вниманието.

Пламен Ковачев
Ръководител екип Интеграции

?


