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Vyhľadávanie je nevyhnutnou funkciou každého 
e-shopu. Zákazník môže jednoducho zadať text 
a nájsť produkt, ktorý si chce kúpiť, bez zložitého 
prechádzania celého sortimentu.

Pokojne by sme ho mohli nazvať alternatívou predavača, ktorý zákazníka 
v kamennom obchode obslúži. Zákazník opíše svoju požiadavku a predavač mu 
predstaví dostupnú ponuku.

Musí vedieť vytušiť, čo má zákazník na mysli a navigovať ho. Keď sa zákazník 
k požadovanému tovaru nedopátra, jednoducho si ho nemôže kúpiť. To je moment, 
pri ktorom by mal spozornieť každý predajca – prichádza totiž o potenciálny zisk. 

Rovnako je to v online svete, napríklad vo vašom e-shope. Ak u vás zákazník nenájde to, 
čo hľadal, logicky, u vás nenakúpi a odchádza hľadať inam.

Aký je ale rozsah tohto problému? Je dobré vyhľadávanie pre e-shop dôležité? 
Dokáže zvyšovať tržby? Čo všetko by malo zvládať a aké by malo mať funkcie?

Prinášame vám aktualizované dáta, ktoré zodpovedajú tieto, ale aj mnohé ďalšie 
otázky.

Na základe dát z takmer 1 500 e-shopov rozdelených do 13 e-commerce segmentov 
sme zhrnuli zistenia, ktoré vášmu e-shopu pomôžu nájsť spokojnejších zákazníkov 
a zvýšiť zisky.
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Dôležitosť 
vyhľadávania
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Koľko zákazníkov používa vyhľadávanie?

Vyhľadávanie v e-shopoch používa približne pätina zákazníkov. Príliš veľké číslo na to, 
aby sa optimalizácii tohto nástroja e-shopy nevenovali. Alebo si môžete dovoliť na svo-
jom e-shope ignorovať pätinu návštevníkov? Naprieč jednotlivými segmentmi panujú 
pomerne veľké rozdiely. 

Najviac vyhľadávanie používajú zákazníci v segmente Knihy a hry a najmenej 
v segmente Móda. Zapríčiňuje to najmä rozdiel v tom, ako ľudia v týchto segmentoch 
pristupujú k nakupovaniu, vyhľadávaniu  produktov, a tiež povaha produktov, 
ktoré v nich dominujú.

Segmenty s vyšším podielom 
vyhľadávania

Zákazník väčšinou presne vie, 
ktorý produkt chce (Kill Bill Blue-Ray)

Vizuál neslúži primárne na zhodnotenie 
vhodnosti produktu (obal na knihu)

Názov jasne identifikuje produkt 
(Kartová hra Uno)

Obrázok je len potvrdením správnosti 
výberu (obálka knihy)

Vyhľadávanie šetrí zákazníkovi čas, pretože 
ho k želanému produktu dovedie rýchlejšie, 
než keby sa musel preklikávať cez menu

Zákazník si chce prezrieť širšiu ponuku 
(letné šaty)

Vizuál slúži na posúdenie kvality, vzhľadu 
a využitia produktu (detaily oblečenia)

Produkty nemajú intuitívne názvy 
(Cassablanca šaty)

Obrázok je najdôležitejšou informáciou 
o produkte (oblečenie)

Zákazník je ochotný prezrieť si veľký počet 
produktov a je väčšia pravdepodobnosť, 
že použije na prezeranie ponuky menu

Segmenty s nižším podielom 
vyhľadávania
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Ak zákazník 
použije vyhľadávanie, 
často už vie, aký produkt 
potrebuje.



Ak sa na dáta o používaní vyhľadávania pozrieme z hľadiska zariadenia, vidíme, 
že na mobiloch je miera jeho využitia o čosi menšia.

Dôvod je prostý – vyhľadávanie je na mobilných verziách e-shopov často skryté. 
Nie je dostupné okamžite. Zákazník musí niekoľkokrát ťuknúť, kým bude môcť začať písať 
do vyhľadávania. E-shop zákazníka núti pátrať po jednej zo základných funkcií
a to prirodzene znižuje používanosť vyhľadávania...

Používa sa vyhľadávanie viac na desktope alebo 
na mobile?
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Tipy pre dobré vyhľadávanie na mobile

1.  Je vždy viditeľné a označené (ikonkou lupy).
2.   Pri písaní ihneď zobrazí našepkávač.
3.   Našepkávač odporúča produkty už od prvého ťuknutia.
4.   Výsledky ponúka od prvého písmena.
5.   Odporúča frázy.
6.   Zvýrazňuje zhody.
7.   Vymaže celý výraz ťuknutím na krížik.
8.   Klávesnica sa automaticky skryje, keď už nie je potrebná.
9.   Našepkávač sa prispôsobuje obrazovke displeja.
10.  Zobrazuje všetky údaje dôležité pre zákazníka.
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Koľko vyhľadávanie zarába?

Zaujímavým ukazovateľom dôležitosti vyhľadávania je, koľko zákazníkov po jeho použití 
priamo nakúpi niektorý z produktov. Konverzia zákazníkov, ktorí použijú vyhľadávanie je 
v drvivej väčšine segmentov vyššia ako u zákazníkov, ktorí na nájdenie produktov použili 
menu. Prečo?

Ak zákazník použije vyhľadávanie, často už vie, aký produkt potrebuje. S veľkou 
pravdepodobnosťou sa už teda rozhodol, že chce nakúpiť, potrebuje len nájsť konkrétny 
produkt.

i Vedeli ste, že…?

Až 73 % e-shopov v inom výskume potvrdilo nárast obratu 
z vyhľadávania, ak ak ho má vo firme na starosti niekto konkrétny/
konkrétna osoba.
 
Až 58 % e-shopov z toho istého výskumu metriky z vyhľadávania 
iba sleduje. Nebuďte iba pozorovateľmi! Dianie na vašom e-shope 
dokážete ovplyvniť viac, ako si myslíte.
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Stále platí, že zákazníci častejšie nakupujú 
na desktope?

Keď sa pozrieme na konverzný pomer z vyhľadávania podľa použitého zariadenia, 
vidíme, že väčšia časť konverzií sa aj napriek zmenám v správaní zákazníkov, 
ktoré priniesla pandémia, stále uskutočňuje na desktope.

Stále teda platí, že zákazníci často použijú mobil 
na to, aby si spravili prieskum – pozreli si ponuku 
a vytypovali produkty, ktoré si chcú kúpiť, 
ale zaplatia za ne až na desktope.
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Akú časť obratu e-shopu tvorí vyhľadávanie?

Významnou metrikou, ktorá znázorňuje dôležitosť vyhľadávania pre e-shop, je podiel 
konverzií z vyhľadávania na všetkých konverziách.

Rozdiely medzi segmentmi viac-menej kopírujú metriku Miera použitia vyhľadávania. 
Graf nám ukazuje, že vyhľadávanie môže tvoriť až 39 % celkového obratu e-shopu 
(pri niektorých e-shopoch je to aj 80 %).

Viete ako zistiť, či vaše vyhľadávanie funguje správne? 

Vytvorte si u nás bezplatný účet a zistite pravdu o fungovaní vyhľadávania 
na vašom e-shope.

i Vedeli ste, že…?

Top hráči e-commerce scény pristupujú k vyhľadávaniu ako k plno-
hodnotnému kanálu, na ktorý vyčleňujú konkrétny rozpočet. Priamo 
počítajú s obratom, ktoré tento kanál prináša a pravidelne ho 
vyhodnocujú a optimalizujú.

https://www.luigisbox.com/sk/vytvorit-ucet/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_sk
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Na trhu sú dnes dostupné vyhľadávania, ktoré vďaka svojim pokročilým 
funkciám pomáhajú zákazníkom nájsť želané produkty a tým prispievajú
k ešte vyšším tržbám e-shopu. 

Zobrazovať návrhy od prvého písmena

Zoraďovať výsledky nad rámec textovej zhody

Opravovať preklepy

Nastaviť výrazom synonymá

Prispôsobovať filtre kontextu

Rozoznávať rôzne formáty produktových kódov

Rozlišovať gramatické tvary

Prioritizovať produkty 

Vyhľadávať hlasom

Dokáže vaše vyhľadávanie toto?

Tieto, ale aj mnohé ďalšie pokročilé funkcie hravo zvláda Luigi’s Box 
Search. Ak vás zaujíma, ako z nich môže profitovať váš e-shop, 
dohodnite si konzultáciu s naším špecialistom.

Ako je na tom vaše vyhľadávanie?

https://www.luigisbox.com/sk/vyziadat-demo/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_sk
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Nevyužitý 
potenciál

Strana 12
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Koľko vyhľadávaní končí bez výsledkov?

Na to, aby vyhľadávanie mohlo prinášať konverzie, je logicky potrebné, aby zákazník 
na svoj dopyt dostal výsledky. V priemere 13,4 % vyhľadávaní však končí bez výsledkov. 
Najmenej často sa to stáva v segmente Móda a najčastejšie v segmente Náhradné 
diely.

Napríklad vysoký podiel vyhľadávaní bez výsledkov v segmente Náhradné diely je 
spôsobený špecifickým typom vyhľadávaní – podľa produktových kódov alebo roz-
merov výrobkov, ktoré nie každé vyhľadávanie dokáže zvládnuť. Je dôležité, aby vy-
hľadávanie našlo správny produkt s kódom 1/45-1B7 aj keď ho zákazník zadal 
vo formáte 1451B7.

i Vedeli ste, že…?

Aj keď sa stane, že výsledky vyhľadávania neobsahujú žiadne 
položky, vždy je možné stránku s výsledkami prispôsobiť. Cieľom je 
byť zákazníkovi spoľahlivým sprievodcom webom a nasmerovať ho 
na vybrané stránky na e-shope, napríklad zoznamy kategórií, 
blogy a podobne, čím eliminujete zlý používateľský zážitok.
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Prečo vyhľadávania končia bez výsledkov?
Dôvodov, prečo vyhľadávanie na dopyt zákazníka nedokáže nájsť žiadny produkt, 
môže byť viacero.

zadá iný názov než je v produktovom katalógu
  použije slangový výraz
  použije regionalizmus
  pozná len hovorový názov produktu
píše s preklepmi
vyhľadáva bez diakritiky
napíše názov v množnom čísle
zadá iný formát produktového kódu

produkt je momentálne vypredaný
e-shop produkt v ponuke nemá vôbec

Takmer všetky z týchto problémov sa dajú riešiť 
optimalizáciou vyhľadávania. Dobrý e-shop ponúka funkcie, 
ktoré dokážu uspokojiť dopyt zákazníka:

1.   Zákazník hľadá produkty spôsobom, s ktorým si vyhľadávanie 
  v e-shope nedokáže poradiť

2.  Hľadaný produkt nie je v e-shope dostupný

1.   Umožňuje priradiť k frázam synonymá.
2.  Odporúča synonymá na základe správania zákazníkov.
3.  Opravuje preklepy.
4.  Rozozná rozdielne gramatické tvary.
5.  Rozozná rozdielne formáty produktových kódov.
6.  Odporúča alternatívy k vypredaným produktom.
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Až v tretine prípadov 
zákazník po neúspešnom 
vyhľadávaní okamžite 
opúšťa web.



Strana 16

Prečo sa vyhľadávaniam bez výsledkov venovať?

Povedali sme si, koľko vyhľadávaní končí bez výsledkov, aké sú ich príčiny a ako im 
predchádzať. Prečo sa však vyhľadávaniami bez výsledkov vôbec zaoberať?

Nemôžeme sa spoliehať na to, že ak zákazník nenájde, čo hľadá, bude mať trpezlivosť 
skúšať svoj dopyt niekoľkokrát upraviť, kým sa dopracuje k relevantným výsledkov.

Až v tretine prípadov totiž zákazník po neúspešnom 
vyhľadávaní okamžite opúšťa web. To znamená, 
že nakúpi inde a e-shop prichádza o potenciálne 
tržby aj v prípade produktov, ktoré v skutočnosti má.

Riziko, že zákazník opustí e-shop po neúspešnom 
vyhľadávaní je približne rovnaké v každom segmente 
a pohybuje sa na úrovni 30 – 40 %.
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Ranking 
výsledkov
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Až pri dvoch tretinách vyhľadávaní zákazník neinteraguje so žiadnym z výsledkov. 
Tento vzorec zákazníckeho správania sa pohybuje na rovnakej úrovni pri všetkých ty-
poch produktov, a teda nezávisí od segmentu.

Nízka miera interakcie s výsledkami vyhľadávania nás ale privádza k inému 
problému – optimálne poradie produktov vo výsledkoch vyhľadávania.

Kedy zákazník neklikne na výsledky vyhľadávania?
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Jedným z dôvodov prečo zákazník neinteraguje je, 
že e-shopy ponúkajú veľké množstvo informácií 
o produktoch už v dlaždici produktu. Zákazník sa bez 
kliknutia na detail produktu dozvie cenu, výšku zľavy, 
dostupnosť, atď. Dozvie sa tak všetko, čo potreboval, 
aj bez toho, aby na ktorýkoľvek z výsledkov klikol.
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Má zmysel úplne eliminovať vyhľadávania 
bez výsledkov?

Existujú rôzne spôsoby, ako znižovať mieru odchodu z vyhľadávania, ale má zmysel 
snažiť sa ich eliminovať za každú cenu? Dáta naznačujú, že nie. Pri porovnaní miery 
odchodu z vyhľadávania a miery odchodu z vyhľadávania bez výsledkov sa hodnoty 
líšia len nepatrne.

To znamená, že je dôležité venovať pozornosť správnemu rankingu produktov 
vo výsledkoch vyhľadávania. Ak zákazník hľadá frázu čokoláda, zaujímajú ho čokolády, 
nie jogurty s čokoládovou príchuťou.

To pri bežnom full-textovom vyhľadávaní môže spôsobovať problémy, 
pretože čokolády vo svojom názve toto slovo často neobsahujú, ale jogurty s príchuťou 
čokoláda áno.

Ak zákazníkovi ukážete nerelevantné výsledky je to 
takmer to isté, akoby ste neukázali žiadne výsledky. 
Kľúčové je zobraziť také výsledky, ktoré ho zaujímajú.
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To, čo nie je na prvej 
strane vo výsledkoch 
vyhľadávania, 
akoby pre zákazníkov ani 
neexistovalo.



Koľkokrát za deň niečo googlite? A pri koľkých z tých googlení ste klikli na druhú stranu 
výsledkov? Podobne je to aj v e-shopoch. Takmer 90 % zákazníkov zaujímajú len pro-
dukty na prvej strane výsledkov.

To znovu podčiarkuje dôležitosť ranking produktov. To, čo nie je na prvej strane 
vo výsledkoch vyhľadávania, akoby pre zákazníkov ani neexistovalo.

Neoptimalizovaný ranking produktov pre e-shop znamená stratené príležitosti 
v každom segmente.

Nenechávajte zákazníkov odísť. Dohodnite si konzultáciu s naším špecialistom 
a zistite, ako zvýšiť svoje tržby.

Koľko zákazníkov ide za prvú stranu výsledkov?
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https://www.luigisbox.com/sk/vyziadat-demo/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_sk
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Koľko produktov si zákazníci prezerajú?

Ďalšou metrikou, ktorá zdôrazňuje dôležitosť rankingu produktov vo výsledkoch 
vyhľadávania, je pozícia produktu, ktorý zákazníka oslovil, a teda sa naň rozhodol 
kliknúť.

Znovu sa potvrdzuje, že zákazník je ochotný stráviť dlhší čas prezeraním si produktov 
v segmentoch, v ktorých je pre rozhodnutie dôležité, ako produkt vyzerá.

Priemerná pozícia kliknutého výsledku však len 
potvrdzuje, aké dôležité je správne zoradiť 
produkty v zozname výsledkov.
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Interakcie 
s vyhľadávaním



Efektívnym spôsobom, ako uľahčiť návštevníkom použitie vyhľadávania, je funkcia 
našepkávača (nápoveda/autocomplete/search-as-you-type). 
Cieľom našepkávača je:

  1.   Potvrdiť návštevníkovi, že hľadá správne a že e-shop pozná/má 
    požadovaný tovar.
  2.   Odbremeniť návštevníka od písania celej frázy 
    (napr. pri použití na mobilnom zariadení).
  3.   Efektívne návštevníka naviesť do kategórie, ktorú hľadá – pokojne 
    priamo do hĺbky úrovne 3 alebo ešte hlbšie.
  4.   Doplniť návštevníkovi kontext jeho dopytu – návštevník často pozná 
    iba časť názvu produktu. Našepkávač dokáže zobraziť kategórie a značky 
    súvisiace so zadanou frázou, a tak efektívne oboznámiť návštevníka so širšou  
     ponukou, ktorá súvisí s tým, čo hľadal.
  5.   Návštevníkovi priamo zobraziť požadovaný produkt, ak je dopyt špecifický 
    (produktový kód, presný názov).

Našepkávač má viacero využití, ktoré sa nie vždy úplne prekrývajú s tým, čo očakávame 
od samotného vyhľadávania. Má dve zásadné obmedzenia, ktoré ovplyvňujú jeho 
funkčnosť a ktoré môžu spôsobiť rozdiely v nájdených a zobrazených výsledkoch oproti 
vyhľadávaniu:

  1.   Musí byť rýchly a reagovať na každé stlačenie klávesy, 
    inak sa stráca jeho zmysel.
  2.   Pracuje na vizuálne obmedzenom priestore, v ktorom musí zobraziť niekoľko 
    top produktov, produktových kategórií, značiek, nadpisov, najčastejšie      
     hľadaných výrazov a pod.

Čo prináša našepkávač?
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Význam našepkávača je jasný z tohto grafu, ktorý porovnáva konverzný pomer návštev 
s použitím našepkávača a návštev, kde našepkávač síce mohol byť zobrazený,
ale používateľ ho nepoužil (neklikol naň).

Zvyšuje našepkávač tržby?
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Vo všetkých segmentoch je konverzný pomer návštev s použitím našepkávača viac ako 
dvojnásobný oproti návštevám, v ktorých našepkávač použitý nebol. 

Za zmienku stojí segment Knihy a hry, kde evidujeme významne vyššiu 
mieru využitia našepkávača – väčšina návštevníkov v tomto segmente 
hľadá jednoznačný názov knihy alebo autora, pričom tieto názvy môžu 
byť aj výrazne dlhšie. Ak im však našepkávač ponúkne doplnenie takýchto 
rozpísaných názvov, nemajú veľmi nad čím váhať.

Zaujímavý je aj segment Zdravie a kozmetika, v ktorom evidujeme vysokú 
mieru konverzie práve z našepkávača. Vyplýva z toho, že hoci v tomto 
segmente nerozhodnutí návštevníci prechádzajú z našepkávača 
do „veľkého“ vyhľadávania v približne rovnakej miere ako v iných 
segmentoch, len čo sú v „nákupnom móde”, je pre nich 
našepkávač veľmi efektívnym nástrojom.
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Pomáhajú zákazníkom filtre?

Bežnou súčasťou e-shopov sú filtre. Slúžia na spresnenie výsledkov vyhľadávania, 
aby bolo pre zákazníka prehliadanie produktov komfortnejšie.

Paradoxne sa však ukazuje, že vo väčšine segmentov zákazníci filtre nepoužívajú. 
Najčastejšie príčiny sú:

  1.   Filtre si nevšimnú.
  2.   Je ich príliš veľa.
  3.   Nie sú dostatočne relevantné.
  4.   Majú pocit, že zadaná fráza bola dostatočnou „vstupnou informáciou“ 
    na nájdenie hľadaného produktu.

Napriek menej častému používaniu sú filtre pre prácu s výsledkami 
vyhľadávania veľmi dôležité. Hlavným problémom je, ak e-shop obsahuje veľké 
množstvo rôznych produktov.

Statický set filtrov tak spôsobuje, že dostupné filtre nie sú pre zákazníka relevant-
né – nevie ich použiť na zúženie výsledkov. Je preto dôležité, aby vyhľadávanie, 
ktoré e-shop používa dokázalo rozoznať kontext a ponúknuť zákazníkovi 
len filtre, ktoré sú relevantné pre daný produkt.
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Čo urobiť 
hneď zajtra?
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5 vecí, ktoré môžete urobiť hneď, ak chcete zlepšiť 
vyhľadávanie vo svojom e-shope:

1.   Určite si človeka, ktorý sa bude venovať vyhľadávaniu 
  aspoň na ¼ úväzku.

2.  Automatizujte! Nerobte ručne to, čo za vás môže spraviť 
  umelá inteligencia.

3.  Zaraďte vyhľadávanie do svojich metrík a plánov.

4.  Outsourcujte – technologický dlh sami nedoženiete.

5.  Pozrite si naše prípadové štúdie a zistite, ako sme pomohli 
  našim klientom.
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https://www.luigisbox.com/sk/pripadove-studie/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_sk

