
Zľavové šialenstvo
Ako ho využiť v
marketingovom mixe?



Skupina zľavových a reštauračných portálov 
pôsobiacich na slovenskom a českom trhu

ZlavaDna.sk
 Jednotka na trhu hromadného nakupovania 

v SR od svojho vzniku v októbri 2010
 Pokrytie všetkých krajských miest + 

celoslovenské zľavy
 Prináša mimoriadne zážitky a inšpiráciu pre 

skupinu solventnejších a aktívnych klientov
 Mesačne privedie do prevádzok viac ako      

60 000 zákazníkov

Predstavenie



Predstavenie

 Denný zásah viac ako 230 000 užívateľov internetu z celej SR
 Web ZlavaDna.sk navštívi denne 42 000 unikátnych návštevníkov
 Priemerná dĺžka návštevy webu je viac ako 4 minúty
 210 000 odoberateľov e-mailového newslettra
 80 000 fanúšikov na Facebooku

ZlavaDna.sk; 37%

Ostatné portály; 63%

Zdroj: Interné dáta ZlavaDna.sk, December 2012

Predajnosť kupónov ZlavaDna.sk v TOP 15 zľavových portálov

Každý tretí zľavový kupón pochádza
od ZlavaDna.sk

Jednotka v počte predaných kupónov
od svojho vzniku v októbri 2010



Stručný vývoj trhu zľavových portálov

Vznik Groupon.com
11 / 2008

Prvé zľavové portály v ČR a SR, následný boom
jar-leto 2010

Rast segmentu Cestovanie
jeseň 2011

Konsolidácia trhu
2012

Tovary – móda, home decor
2012-2013

Expanzia cez mobilné platformy
2013-2014

Zmena v nákupnom rozhodovaní zákazníkov
2012



Kto kupuje zľavy?

Zdroj: AIM Monitor, Jún 2012



Dĺžka trvania zľavy: 1 týždeň

 16 000 zobrazení podrobnosti zľavy
 2:17 min strávených na zľave
 152 predaných kupónov
 Priemerná cena kupónu: 42€

  20% zákazníkov sa vráti

Štatistiky priemernej zľavy



Veľkí zadávatelia

„1004 predanych kuponov za 8 hodin. 
Väčsina z nich už zaplatila kartou a dostala o 
dnas 20 EUR. Sú velmi aktvni, čo sa prejavuje 
ich sporenim a frekvenciou využivania karty. 
CPA = 20 EUR.“



BUĎTE ORIGINÁLNI











Marketingový kanál
 Propagácia služby/tovaru, ktorá je pre daného partnera výnimočná
 Vopred stanovené podmienky, vyťaženosť a očakávania oboch strán

 Minimálne riziko – žiadne fixné náklady
 Atraktívna cieľová skupina
 Zisk zo zľavy sa negeneruje okamžite

Dokedy budú ľudia ochotní kupovať zľavy?

NÁKDLADY REACH KONVERZIE

Kampaň na zľavovom portáli Provízia z predaja 200 000 – 400 000 150 – 180

Printová inzercia 3 800 € 150 000 -

Rádio 2 500 € 100 000 -

Direct e-mail (50 000) 1 600 € 7 500 40 – 80

Outdoor 1 500 € 300 000 -



Dopyt:
 Zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov
 Známy a osvedčený princíp
 Jednoduchý nákup

Líri ponúknu pre svojich partnerov celkové riešenie:
 Technické: online rezervačný systém, overovanie kupónov..
 Poradenstvo
 Vyhodnotenie feedbacku od zákazníkov
 Exkluzívne partnerstvá

Dokedy budú ľudia ochotní kupovať zľavy?



Ďakujem

Matúš Klčo
matus.klco@zlavadna.sk
0907 708 725
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