PREDSTAVITEV

Spletni trgovini za izbrance
..Iskali in našli smo spletne trgovine, ki imajo na zalogi
kakovostne izdelke. Našli smo dve..

Piše se leto 2005 in tudi Slovenci se počasi, a vztrajno privajamo
spletnega nakupovanja. Tako vsaj kažejo raziskave – vsako leto
več spletnih nakupov, pa tudi sama vrednost nakupov je vse višja. Seveda, ni je udobnejše stvari kot je nakup iz naslonjača, ob
tem pa uporabniki ponavadi celo prihranimo kakega tolarskega
tisočaka – spletne trgovine imajo pač manj stroškov od klasičnih
in si zato lahko privoščijo nižje cene. Vsaka medalja pa ima dve
plati, tudi pri spletnih trgovinah ni nič drugače. Uporabniki, ki
se poslužujejo spletnih nakupov, najpogosteje potožijo nad na
trenutke dolgimi dobavnimi roki. Kakopak – spletne trgovine
ponavadi prodajajo vse, kar jim pride na pamet, zalog pa seveda
nima nihče, oziroma so le-te zelo omejene. Prioriteta spletnih
trgovin so ponavadi nizke cene, te pa so dosežene s prodajo
najcenejših artiklov, nizkimi maržami in končno tudi brez zalog,
saj so slednje velik strošek.

Podjetniki pozor!
Spletna stran je namenjena tudi distributerjem opreme, t. i. B2B
(business-to-business) način poslovanja. Poslovni partnerji se
lahko prijavijo v sistem, ki jim prikazuje stanje zalog, cene ter
vse ostale pomembne podatke posameznih artiklov, seveda je
omogočeno tudi neposredno naročanje preko spleta.
Mi pa smo našli izjemi – dve slovenski spletni trgovini, ki imata
stalno zalogo ponujenih artiklov. Še več, izpolnjujeta tudi kriterij
kvalitete, ki je lastnikom pomembnejši od same cene izdelkov
(od tu tudi slogan »quality in reality«). Gre za spletni trgovini
podjetij Jovidan, d.o.o., ter Jimtek, d.o.o., ki ju najdete na
spletnih naslovih www.jovidan.si ter www.jimtek.si. Ker sta si
po ponudbi enaki, bomo opisali le eno.
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Sodobno oblikovana spletna stran pozdravi slehernega obiskovalca s ponudbo artiklov, ki so trenutno v akciji – slednji se
nahajajo na vrhu strani. V levem meniju lahko uporabnik izbira
med ducat proizvajalci, katerih zastopnik sta podjetji Jovidan in
Jimtek. Že po imenih sodeč opazimo, da gre za priznane svetovne proizvajalce, ki slovijo po kakovostnih izdelkih. Proizvajalca
Apple bržkone ni treba posebej predstavljati, trenutno pa se kot
vroče žemljice prodajajo njihovi iPod glasbeni predvajalniki. Tudi
o gigantih iz sveta pomnilniških kartic – podjetjih ATP, Dane-Elec
ter Lexar, smo v naši reviji že pisali. Visokokvalitetne torb(ic)e in
nahrbtniki za sleherno tehnično napravo so v domeni Crumplerja,
proizvajalec Sarotech pa ima v svoji ponudbi številne multimedijske predvajalnike, prenosna ohišja, itd. Korporacija Macally
ponuja dodatno opremo za sleherno računalniško potrebo,
Pelikana, velikana v svetu črnil pa poznamo vsi – v Sloveniji je
sedaj moč dobiti tudi njihove nadomestne kartuše in tonerje za
vse vrste brizgalnih ali laserskih tiskalnikov. Kot ste lahko opazili,
gre za specializirano ponudbo izdelkov.
Takoj za ponudbo artiklov v akciji najdemo ponudbo novih izdelkov – takšnih, ki so pravkar prišli na prodajne police. Pod njimi
se nahaja seznam prihajajočih artiklov, ki ga bodo z veseljem
spremljali vsi ljubitelji novih tehnologij. Iskalnik po strani deluje
odlično – iskane artikle hitro najdemo, na voljo pa nam je sortiranje zadetkov po nazivu, ceni ter uteži.
Nakup je karseda enostaven. Izbrane artikle odložimo v (elektronsko) košarico, vpišemo svoje podatke ter pripišemo morebitne
pripombe o blagu, dostavi, skratka čemerkoli. Podjetje nas o
dobavljivosti izdelkov hitro obvesti in pošlje blago ali predračun
– odvisno od načina prodaje.
(P.R.)
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