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Spletni trgovec leta v kar dveh
kategorijah
.. Hajdi Korošec Jazbinšek je s svojo spletno trgovino Hajdi.si požela velik uspeh ..
Spletna trgovina Hajdi.si je po izboru SHOPPER’S
MIND, v novembru prejela glavno nagrado
SPLETNI TRGOVEC LETA 2018 v kategoriji
spletnih trgovin s prihodki do enega milijona
evrov ter 1. mesto v kategoriji spletnih trgovin z
otroško opremo. Vse to po le treh letih delovanja
na spletnem tržišču.

In kot pravi Hajdi Korošec Jazbinšek: »Če želiš v
današnji sodobni ekonomiji uspešno poslovati,
je prodaja preko spleta ključnega pomena.
Vsekakor je iluzorno pričakovati, da je sama
spletna stran vse. Za zagotovljen uspeh je
pomembno poznati vse dejavnike, ki vplivajo
na uspešno spletno prodajo. Želja in nuja po

nenehnem izobraževanju sta med glavnimi
dejavniki, ki zagotavljata uspeh. Pomembno je,
da si radoveden in na preži za novostmi.
Osnovno vodilo za uspeh pa je po mojem
mnenju, da vedno obujemo čevlje stranke, ko
hodimo po tem čudovitem E-commerce
Jurassic Parku.« 			
(P.R.)

Začetki spletne trgovine Hajdi.si segajo tri leta
nazaj, ko je Hajdi s soprogom pričela razvijati
lastno blagovno znamko oziroma trgovinico z
visokokakovostno in modno otroško opremo.
Sledila sta izjemno hitra rast in napredek,
spletno trgovino pa je Hajdi zaradi izjemnega
zanimanja mamic širom Slovenije nadgradila še
z butično trgovino v središču Celja, ki jo uvrščajo
med najlepše tovrstne trgovine v Evropi. Z jasno
strategijo in razmišljanjem izven okvirjev je
spletna trgovina širila svojo prepoznavnost s
predano ekipo in marketinškimi aktivnostmi,
med katerimi je tudi sodelovanje s številnimi
slovenskimi znanimi imeni in spletnimi
influencerji. Danes se hajdi.si lahko pohvali z
veliko prepoznavnostjo, široko ponudbo
kakovostnih blagovnih znamk in z zadovoljnimi
kupci, blagovne znamke pa kot distributer
ponuja v več desetih spletnih in fizičnih
trgovinah v Sloveniji ter na Hrvaškem.
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