УСПЕШНОТО
ЗАВЪРШВАНЕ НА
ПОРЪЧКАТА:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И
ВЪЗМОЖНОСТИ

70%

Средна стойност на изоставяне на количката при online
пазаруване

Процесът на завършване покупка (checkout) при електронната
търговия включва всяка стъпка, която клиентът следва във вашия
онлайн магазин, за да закупи артикулите, които е сложил в количката.
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69.75%
средно изоставяне на количката

18$ млрд.
пропуснати продажби ежегодно

Не всяко изоставяне на
количката е под наш контрол

•
•
•
•

много потребители просто разглеждат
други сравняват цените
трети запазват артикули за по-късно,
или проучват опции за подаръци и т.н.

Но има редица причини за изоставяне на количката,
върху които можем да влияем
Плащането е отхвърлено от доставчика на платежната услуга
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И за голяма част от тях ние можем да ви бъдем от
помощ
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Добрите практики

за намаляване на % на незавършени
поръчки

Изискване на информация или регистрация
▪ Осигурете опция за покупка като гост. Можете да опитате да регистрирате
потребителя след като е направил покупката

▪ Направете регистрацията във възможно най-късен етап от завършване на поръчката
– след като купувача е въвел адрес за доставка и е избрал начин на плащане
▪ Доброволно е ключът – вместо да принуждавате купувача да се регистрира, го
стимулирайте да го направи с промо код или безплатна доставка
▪ Не изисквайте прекалено много информация за регистрация – email, две имена и
телефон е оптималното

▪ Не изисквайте излишна информация във всяка една стъпка до завършване на
плащането

Алтернативни методи на плащане като начин да
увеличите продажбите си
Осигурете няколко метода на плащане, така че да отговорите максимално на
нуждите на клиентите:

▪ Плащане с карта
▪ Методи, които не изискват плащане с карта, за хората, които предпочитат да плащат в
брой
▪ Методи, които намаляват риска за клиента (притеснения за грешен избор на
покупка, риск от измама и т.н.)
▪ Методи за финансиране на покупката
▪ Методи, даващи опции за по-добро управление на бюджета на купувача

▪ Методи, които са подходящи както в web среда, така и през мобилно устройство
▪ Методи, които ускоряват завършването на покупката с по-бърз и прост процес

Алтернативен метод на
плащане

Checkout с
Три продукта, от които клиентите ви да избират
Отложено до 30
дни
o Плащане до 30 дни
o Без такси или лихви
o Лимит за пазаруване до
400 лв. (револвиращ)
o Без договор за кредит
o Без необходимост от
кредитна или дебитна
карта
o Без първоначална
вноска

Плати на 4
вноски
o 4 вноски, без
оскъпяване
o 20% първоначална
вноска + 3 месечни
вноски
o До 1000 лв.
револвиращ лимит

Плати на 6
вноски
o 6 месечни вноски
o Без първоначална
вноска
o 0.99% оскъпяване на
месец
o До 2000 лв.
револвиращ лимит
o До 35 дни за плащане
на първата вноска

Можем да оптимизираме както количката, така
и checkout
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продукти

Добавяне в
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Информация
за фактура

Предоставяйки платежен метод,
който осигурява бързо и лесно
допълнително финансиране без
оскъпяване, вие мотивирате
потребителите си да пазаруват
повече и на по-висока стойност,
тъй като това няма да натовари
бюджета им

Информация
за доставка

Преглед на
поръчката

Плащане

Потвърждение

Плащането с Newpay е толкова
лесно - регистрацията отнема помалко от 2 минути, а всяко
последващо плащане – секунди и
така можете да уловите инерцията
на потребителя и силния intent,
който той има да купи продукта ви

И за голяма част от тях ние можем да ви бъдем от
помощ
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Предимства за клиентите
•

Искат да разсрочат или отложат плащането си, за да управляват парите си по-умело

•

Не искат да попълват данни за дебитна/кредитна карта

•

Предпочитат първо да видят стоката си, преди да я платят, за да са спокойни за
качеството ѝ и че е точно това, което са искали

•

Не желаят да минават процес по одобрение и да се занимават с попълване и
подписване на документи всеки път, когато искат да си купят нещо

•

Искат да отложат или разсрочат плащане на покупки на по-ниска стойност

•

Не желаят да чакат магазинът да им възстанови пари в случай че върнат стоката

•

Искат да пробват продуктите на спокойствие, но плащат с наложен платеж и са
притиснати да платят преди да успеят да видят поръчката си в детайли

Shopping App
Мобилна апликация за пазаруване, която осигурява на
клиента всички условия, необходими за успешно
завършване на покупката:

• Разпознаваме клиента независимо от сайта, който
посещава, с цел намаляване на усилията за завършване
на покупката
• Запомняме историята на покупките и действията,
свързани с пазаруване, с цел по-лесно завършване при
последващи покупки
• Препоръчваме релевантни продукти и услуги с цел
иницииране и завършване на покупка
• Награждаваме за лоялност с цел стимулиране на
повтаряеми покупки

