Esu patikimas e-komercijos
mažmenininkas
KAIP PADIDINTI JŪSŲ E-KOMERCIJOS TINKLAPIO LANKYTOJŲ PASITIKĖJIMĄ JUMIS.
KODĖL TRUSTPILOT IR KITOS ATSILIEPIMŲ SISTEMOS BŪTINOS BET KAM, KAS TIK STARTUOJA AR BANDO IŠAUGTI EKOMERCIJOS VERSLE?

Jūs žinote, kad esate patikimas. Visi, kurie jus pažįsta, žino, kad esate patikimas. O kaip kiti, kurie nežino? Galite būti nekabančių
kabelių, žmogų nematomu paverčiančių drabužių ar saulės baterijomis maitinamo reaktyvinio skraidymo aparato išradėjas. Be
to, jūsų išradimai tikrai veikia. Jūs sukuriate internetinę parduotuvę, paskutiniai potėpiai ir atsilošęs laukiate, kol pradės plaukti
užsakymai.
Tačiau neviskas yra taip paprasta. Jei naršytojai neturės bent vidutinio pasitikėjimo jūsų verslu, gali tekti palaikyti šampaną lede.
E-komercijoje viskas grindžiama patikimumu.
Žinoma, yra keletas gan paparastų dalykų, kuriuos galite padaryti jūsų e-komercijos tinklapio reputacijos gerinimui bei verslo
patikimumui bei sąžiningumui didinti. Tikriausiai, jau tai darote:


Gera „vitrina“

Pirmas įspūdis visada svarbus, tad pasirūpinkite, kad jūsų el. parduotuvės dizainas būtų aiškus, neperkrautas ir paprastas naršyti.


Pasirūpinkite smulkmenomis

Prisiminkite, mažmeninėje prekyboje itin svarbu smulkios detalės. Tad nepalikite skyrybos ir rašybos klaidų. Būtinai
pasisamdykite nusimanantį žmogų, pavyzdžiui, teksto redaktorių, kad patikrintų, jei susiduriate su sunkumais tą padaryti patys.


Būkite savo slaptas pirkėjas

Lankykitės savo internetinėje svetainėje reguliariai, kad užtikrintumėte, jog viskas veikia tinkamai.
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Yra begalės kitų būdų ir triukų, kaip pritraukti lankytojų: nuo saugių mokėjimo būdų iki socialinių tinklų įsitraukimo. Vis dažniau
svarbiausias ginklas patikimumo auginimui yra globali atsiliepimų platforma Trustpilot.

Klientai daugiau pasitiki kitais klientais
Trustpilot logotipas tampa vis dažniau sutinkamas įvairiose svetainėse, parduodančiose nuo raštinės reikmenų iki autodetalių.
Šią platformą naudoja daugiau nei 180 tūkstančių verslų visame pasaulyje, yra publikuota daugiau nei 10 milijonų vartotojų
atsiliepimų nuo 2007 m., kai platforma buvo įkurta. Jos augimas pagrįstas viena tiesa – žmonės itin pasitiki kitų vartotojų
nuomone ir patirtimi.

Trustpilot – Tripadvisor programėlė e-komercijai
Trustpilot yra nepriklausomas tinklapis, kur kompanijos ir klientai gali registruotis bei rašyti atsiliepimus. Panašiai kaip
Tripadvisor tinklapyje keliautojai talpina įspūdžius apie keliones, taip vartotojai gali palikti atsiliepimus apie jūsų paslaugas ir
produktus, įvertindami žvaigždutėmis ir palikdami komentarą. Tai padeda klientams ir yra gyvybiškai svarbu internetiniams
prekeiviams.

Pagal 2015 m. atliktą Bright Local apklausą, 92% vartotojų skaito atsiliepimus apie vietinius verslus internete (paaugo nuo 88%
2014 m.). Klientų nuomonė susiformuoja greičiau nei kada nors anksčiau: 40% vartotojų užtenka perskaityti 1-3 atsiliepimus
(lyginant su 29% 2014 m.).
Toje pačioje apklausoje paaiškėjo, kad net 97% vartotojų 18-34 metų grupėje skaito atsiliepimus internete. Netgi tarp vyresnių
žmonių nei 55 metų, mažiausiai aktyvioje internete grupėje, šis skaičius yra itin didelis - 90%.

„Pasaulyje tik viena blogybė pranoksta tą, kai visi apie tave kalba...“
Ir tai, kaip Oskaras Vaildas sakė, blogybė, kaip apie tave niekas nekalba. Taigi, užsiimant elektronine prekyba, visiškai logiška
prašyti savo kliento palikti atsiliepimą.
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Pasak Trustpilot ataskaitos „How Consumers Use Reviews Today“, 14% klientų yra „labai linkę“ palikti neigiamą atsiliepimą, šis
skaičius padvigubėja ir 29% vartotojų „labai linkę“ palikti neigiamą atsiliepimą, kai vertina įmonę.
Ataskaita taip pat atskleidė šiuos ryškesnius faktus:






19% vartotojų skaito atsiliepimus prieš apsilankydami įmonės tinklapyje;
didžioji dalis (apie 57%) vartotojų naudoja įvairias paieškas atsiliepimams rasti;
79% vartotojų nori matyti įmonės atsakymus į pateiktus negatyvius atsiliepimus;
89% vartotojų bent jau kartais skaito atsiliepimus, kai apsiperka;
47% vartotojų skaito atsiliepimus įmonės tinklapyje, prieš įdedami prekę į krepšelį. Kitaip tariant, nori sužinoti, ką apie
prekę mano prieš tai ją pirkę klientai.

Apskritai, mažmenininkai, kurie savo tinklapiuose rodo atsiliepimus, gali pasigirti konversijos rodiklio šoktelėjimu iki 270%. Šis
skaičius geriausiai atspindi atsiliepimų naudą jūsų tinklapyje.

Patikimumas. Jūs negalite jo įkainoti
Negalite garantuoti, kad visi atsiliepimai apie jūsų nuostabų produktą bus teigiami („Jūsų nematomas apsiaustas yra niekam
tikęs. Mano bylos svarstymas teisme kitą savaitę“), tačiau atsakydami į atsiliepimą ir atitinkamai pasiūlydami pakaitalą ar pinigų
grąžinimą, galite parodyti, jog jums rūpi, ką jūsų klientai atsiliepia.
Taip pat pažymima, kad nesvarbu, ką žmonės galėtų pasakyti apklausose, pasak mokslinio Psichologijos Mokslų Asociacijos
tyrimo, žmones labiau traukia tie produktai, kurie turi daugiau atsiliepimų, nepriklausomai nuo vertinimų žvaigždutėmis. Tiesą
pasakius, žmonės labiau linkę pirkti produktus, kurie yra įvertinti 4.0-4.7 žvaigždutėmis, negu prekes, kurios turi įdealų 5
žvaigždučių įvertinimą.
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Trustpilot platformos alternatyvos

Su 500 tūkstančiais atsiliepimų per mėnesį paskelbiamų tinklapyje Truspilot yra šios rinkos lyderis, tačiau tai nėra vienintelis
pasirinkimas. Taip pat yra kitų, šiek tiek ir keistų, vardų: Feefo, Yotpo, Bazaarvoice, Powereviews ir kiti.
Visgi, prieš pasirinkdami kitą žaidėją, apsvarstykite dukart, nes Trustpilot su savo aprėptimi, augimu ir, žinoma, patikimumu
tikrai pirmauja rinkoje.
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