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natisni  preberi    
Spletno nakupovanje v Sloveniji še ni zelo razvito, saj
zaostajamo za Evropo in svetom

Po internetu nakupuje 40.000 Slovencev
Največ povpraševanja je po glasbenih CD-jih in knjigah, vse
drugo je manj zanimivo

Kako pospešiti spletno nakupovanje v Sloveniji je
bila tema problemske konference, ki sta jo
organizirala Lojze Bertoncelj iz Mladinske knjige
in Julija Čeh iz Eona. Konferenca je bila
naslovljena kot problemska, ker so na njej različni
ponudniki storitev po internetu skušali oceniti
razvoj spletnega nakupovanja v Sloveniji in kako
ga pospešiti.

Vasja Vehovar dela v projektu Ris, v okviru katerega
raziskujejo rabo interneta v Sloveniji. Povedal je, da
so Slovenci zelo odprti za nove tehnologije. Lojze
Bertoncelj je dodal, da je idealen zgled razvoj mobilne
telefonije, pri katerem je Slovenija ob boku drugim
evropskim državam, pri spletnem nakupovanju pa
zelo zaostaja za Evropo in svetom. Na internetu je
največ povpraševanja po glasbenih CDjih in knjigah,
vse drugo je manj zanimivo. Vehovar je dejal, da
raziskave kažejo, da uporabniki spletnega
nakupovanja ne znajo povedati, kakšne so prednosti
in slabosti takšnega nakupovanja. Zato je težko
predstaviti konkretne dejavnike, ki bi razložili
povpraševanje po elektronskem nakupu.
"Najpomembnejši dejavnik povpraševanja je kakovost
ponudbe," je dejal Vehovar. Raziskave kažejo, da je
elektronsko nakupovanje v vzponu, čeprav predstavlja
le tisočinko potrošnje slovenskih gospodinjstev. Lani
je bilo 40.000 kupcev prek interneta ali 100 odstotkov
več kot leto poprej. Vehovar predvideva, da se bo isto
zgodilo tudi letos. Rednih uporabnikov interneta pa je
330.000 na mesec in 170.000 na dan.

Udeleženci konference so si bili edini, da je za
pospeševanje elektronskega nakupovanja pomembno
sodelovanje med ponudniki. Matej Gašperič iz Hal
Interactiva je povedal, da bi se različni ponudniki
elektronskega nakupovanja lahko povezali in se
vsebinsko dopolnjevali, mogoče se celo skupaj
promovirali. Dušan Španzar iz Doma trgovina d.o.o. je
menil, da bi bilo treba najprej preveriti, ali vse takšne
trgovine ustrezajo zahtevanim kriterijem (ali imajo
dobre dobavitelje, koliko naročil lahko prejmejo
naenkrat itd.), šele nato bi se lahko povezovali. Če
namreč trgovina ponuja kupcu po internetu neki
izdelek v določenem času, potem pa tega ne stori, je
škoda za vse ponudnike elektronske trgovine večja,
kot je potencialna korist za to trgovino. "Boljše bi bilo
dvostransko sodelovanje med ponudniki, saj množica
podatkov kupce samo zmede. Treba jih je namreč
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usmerjati," je dejal Španzar. Da je boljše povezovanje
le med dvema ali tremi trgovinami, je potrdila tudi
Barbara Zmrzlikar iz Merkurja, Julija Čeh pa je
ponudila v premislek idejo o ustanovitvi spletne strani,
na kateri bi vsi lahko izvedeli, kaj je elektronsko
poslovanje, kako se lahko nakupuje, kakšne so lahko
pasti pri tem itd. "Trgovina po internetu ni nič drugega
kot realna trgovina," je menila Čehova.

Katrin Mlakar 
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