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Platforma VTEX 
Commerce 
pentru industria 
modei

Descoperă noi oportunități 

pentru a înregistra venituri și 

creștere prin transformare 

digitală și comerț colaborativ.

Industria model, o piață care protejează  și 

este dependentă, în mod tradițional, de 

operațiunile fizice, a fost forțată să adopte 

integral comerțul digital pentru a supraviețui 

în timpul  – și după – pandemia globală 

de COVID-19.

Deși moda a fost scoasă de pe lista de 

priorități a cumpărăturilor din 2020, achizițiile 

online s-au dovedit a fi o veritabilă salvare 

atunci când magazinele s-au închis în pragul 

izbucnirii lockdown-urilor la nivel național. 

Comerțul electronic a permis ca vânzările să 

se desfășoare într-un mod accesibil, comod 

și, cel mai important, în siguranță. Astfel, 

tendința evidentă între 2017 și 2019, 

atunci când veniturile totale rezultate 

din vânzări online au crescut cu 5%, 

a fost doar accelerată.

Totuși, puterea comerțului digital nu trebuie 

niciodată percepută ca o amenințare 

neașteptată la sectorul retail fizic, ci o 

oportunitate de diversificare a operațiunilor 

și de flexibilitate pentru clienți - trecând de la 

„ar fi drăguț să îl am” la „trebuie să îl am”.

Această soluție scoate în evidență 

oportunitățile realizabile printr-o abordare 

inovativă a comerțului și a experienței pentru 

client, în totalitate.

Se estimează că 24% dintre vânzările din 

sectorul modei vor proveni din comerț digital 

în anul 2023.

Se estimează că 24% 
dintre vânzările din 
sectorul modei vor 
proveni din comerț 
digital în anul 2023

https://vtex.com/en/blog/trends/digital-transformation-guide-for-the-fashion-industry/
https://www.statista.com/outlook/244/100/fashion/worldwide


Necesitatea 
comerțului electronic

Comerțul electronic a devenit necesar pentru 

fiecare companie din domeniul modei, din mai 

multe motive.

În primul rând, retailerii se confruntă în 

continuare cu chirii mari și trafic pietonal mic, 

o combinație deloc durabilă pe cont propriu, 

pe termen lung, după cum a demonstrat 

„apocalipsa retailului” în 2020.

În al doilea rând, operațiunile digitale sunt un 

mod de diversificare a portofoliului companiei 

și de generare de venituri suplimentare, 

în condițiile în care magazinele fizice au 

randament slab (sau inexistent), protejând 

astfel companiile de situații de mare risc, fără 

precedent. În al treilea rând, milenialii iubitori 

de internet și generația Z devin majoritatea 

cumpărătorilor, afectând comerțul electronic 

și legăturile sale cu tehnologia mobilă și 

mediile de socializare, în detrimentul oricărei 

afaceri.

În al patrulea rând, clientul modern apreciază 

opțiunea de a viziona, compara și comanda 

produsele online, deși preferă să cumpere 

la fața locului – 90% dintre cumpărători 

încep căutarea de produse online. În plus, 

comoditatea care derivă din respectiva 

flexibilitate (de exemplu un stoc mai mare, 

mai multe opțiuni de livrare, mai puțin timp 

irosit în magazine aglomerate etc.) dezvoltă 

în continuarea popularitatea comerțului 

electronic în rândul maselor.

Așa că da, adevărul inevitabil este că 

comerțul digital este imperativ și cu cât 

mai mult o companie din domeniul modei își 

continuă activitatea în lipsa acestuia, 

cu atât mai mult va suferi.
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https://www.businessoffashion.com/case-studies/retail/case-study-physical-retail-future-stores-ecommerce


Flexibilitatea modelelor 
și a canalelor de afaceri

Mai multe opțiuni pentru cumpărători 

înseamnă mai multe oportunități pentru 

vânzători, însă comercianții au dificultăți 

în a decide unde să investească. Oare să 

dubleze capacitatea magazinului online, să își 

lanseze propriul marketplace sau să testeze 

marketplace-uri terțe precum Amazon?

Pentru mulți, răspunsul este: „Toate soluțiile 

de mai sus”.

În timp ce afacerile procesează toate cele 

de mai sus, sunt nevoie să își dezvolte noi 

competențe dacă doresc să stăpânească 

complexitățile comerțului digital, vânzările 

multichannel și marketplace-urile de 

astăzi - menținând, în același timp, 

elementele specifice comerțului în modă. 

În industria modei, formula câștigătoare 

este combinația de construire a brandului 

și vânzările, cu accent pe experiența 

clientului. Personalizarea, gradul de utilizare 

îmbunătățit, reducerea timpului de încărcare, 

un front-end superb, diverse opțiuni de 

plată, integrări pentru rețelele de socializare, 

elementele surpriză și încântătoare - 

toate contează.

Mulți dintre ei constată că tehnologia în care 

au investit acum zece ani, sau mai mult, nu 

mai poate face față acestor complexități, nici 

nu asigură necesarul de flexibilitate pentru 

adaptare în caz de criză globală sau atunci 

când apar noi canale și modele de afaceri, 

precum marketplace-urile.

Din punct de vedere istoric, schimbările 

majore din aceste domenii au necesitat 

mult timp și multe resurse; cele două 

lucruri pe care majoritatea companiilor 

nu le dețin. Totuși, este în regulă, pentru 

că, având instrumentele necesare pentru 

lansarea rapidă a marketplace-urilor online 

și activarea drop-shipping-ului, comercianții 

pot extinde sortimentul de produse și pot 

adăuga noi furnizori, cu o viteză incredibilă, 

fără a fi necesară menținerea unui stoc sau 

construirea de noi rețele logistice.



Utilizarea Platformei de comerț VTEX în 
beneficiul unei companii din domeniul modei

VTEX furnizează prima și singura soluție 

complet integrată de comerț, marketplace 

și administrare a comenzilor, platforma 

de comerț VTEX, care permite integrarea 

modelului de marketplace în cadrul strategiei 

de comerț electronic a brandului 

din domeniul modei.

Platforma de comerț VTEX este o soluție 

SaaS flexibilă care încurajează brandurile să 

creeze experiențe remarcabile pentru client, 

să elimine necesitatea de integrări complete 

și să elimine riscurile investiției lor în 

comerț. Acest lucru se realizează prin funcții 

omnichannel și marketplace comprehensive, 

complet integrate. Cu ajutorul VTEX, 

brandurile pot oferi experiențe de comerț 

unificate, într-o fracțiune de timp și costuri 

față de implementarea de comerț obișnuită.

Printr-un modele de afaceri de marketplace, 

platforma de comerț VTEX oferă avantaje 

distincte comercianților care vând direct 

clienților. VTEX permite comercianților să își 

extindă gama de produse prin marketplace-

uri online și să vândă produsele realizate de 

terți, eliminând astfel nevoia de menținere a 

stocurilor, precum și procese de fullfilment 

costisitoare și de logistică. Cu ajutorul VTEX, 

strategiile omnichannel pot fi transformate 

în realitate, prin conectarea fără probleme a 

magazinelor digitale cu cele fizice.

În ceea ce privește producătorii, VTEX 

    Cadru de ultimă generație pentru magazinul 

online, cu interfață mobilă

-     Clienteling

-     Endless Aisle

-     Omnichannel: BOPIS, BORIS, Preluare 

de tip Curbside

-     Vizualizare stoc la 360 de grade

-     Finalizare comandă pe mobil

-     Integrări pe rețelele sociale

-    Editorul de site versatil permite strategii de 

cross-selling și up-selling (ex. pachete, cataloage 

de look, mix-and-match, recomandări, etc.)

-     Limbi și monede multiple

-     Diferite metode de plată (de exemplu, Klarna)

-     Modul puternic de promoții

-     Motor de căutare orientată pe AI

-     Programe de fidelitate

-     Sistem de revizuire generat de utilizator

-     Comenzi și livrări contactless

-     Parteneriate drop-ship

-    Extinde-ți vânzările pe marketplace-uri terțe

-    Experiențe de cumpărare pe marketplace 

online de la vânzători multipli

Funcțiile VTEX de comerț în 
domeniul modei, pe scurt
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creează trasee impecabile pentru 

cumpărător, care integrează intermediari, 

distribuitori și parteneri de retail, eliminând, 

în același timp, conflictul dintre canale și 

complexitatea.



Marketplace-uri online

Extinderea gamei, obținerea de 

venituri suplimentare și fluidizarea 

vânzărilor pe canale cu ajutorul 

funcțiilor de marketplace ale 

platformei de comerț VTEX.

Panoul de comandă 
al operatorului

Controlul deținut de 
vânzător

Managementul 
datelor de produs

Capacitatea de tip „self-
-service” pentru furnizori

Gestionarea comenzilor 
de la mai mulți vânzători

Managementul automat al 

furnizorilor și aprobarea 

produselor.

Administrarea termenilor

 comerciali și a SLA-urilor 

cu furnizorul și asigurarea 

conformității.

Gestionarea datelor produsului 

din surse variate pentru a menține 

corectitudinea și acuratețea 

acestora.

Sprijinirea furnizorilor în accesarea 

și gestionarea produselor și 

urmărirea vânzărilor și a c

omenzilor cu ușurință.

Gestionarea livrărilor și a 

fulfillment-ului și câștigarea de 

vizibilitate pentru întregul ciclu 

de viață al comenzii.
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Un marketplace este un locul care oferă 

produse și servicii de către mai mulți 

vânzători terți. Spre deosebire de comerțul 

electronic tradițional, în care proprietarul 

site-ului este unicul vânzător, printr-un 

marketplace, o companie își poate vinde 

produsele de la părțile terțe sau își poate 

crea o platformă care să reunească 

cumpărătorii și vânzătorii.

Această funcție poate spori diversitatea 

ofertei de produse ale unui retailer din 

domeniul modei. Marketplace-urile ajută 

vânzătorii să atragă venituri progresive 

prin faptul că vin în întâmpinarea nevoilor 

clienților, fără costuri, cheltuieli și logistica 

inventarelor proprii. Pentru retailerii din 

domeniul modei, integrarea vânzătorilor 

terți și a furnizorilor facilitează și grăbește 

demararea de strategii drop-ship, precum și 

extinderea catalogului de produse a acestora, 

cu mai puține riscuri și rentabilitate redusă 

a investițiilor. Ambițiile companiei tale vor 

fi împlinite printr-o abordare de comerț 

colaborativ și cu sprijinul întregului 

ecosistem VTEX.

https://vtex.com/us-en/ecommerce-marketplace/


Gestionarea 
comenzilor 
omnichannel

Gestionarea comenzilor companiilor permite 

brandurilor să construiască scenarii de 

fulfillment complexe de pe oricare canal și să 

îndeplinească promisiunile de livrare către 

clienți în modul cel mai eficient, cu cele mai 

reduse costuri.

Vânzarea și fulfillment-ul din 

orice locație, cu gestionarea 

incorporată a comenzilor 

companiei.

Vizibilitatea privind 
inventarul global

Optimizarea procesului 
de fulfillment

Orchestrarea 
comenzilor

Fulfillment-ul magazinului 
și preluarea de tip 
curbside

Vizibilitatea privind 
detaliile comenzilor

Vizibilitatea completă a inventarului 

pe întreaga rețea de depozite, 

centre de distribuție, locații 

magazine fizice și furnizori.

Asigurarea unui fulfillment al 

comenzilor eficient pe toată 

rețeaua extinsă, inclusiv 

inventarul propriu, furnizorii 

și partenerii drop-ship.

Monitorizarea și gestionarea 

întregului ciclu de viață al 

comenzilor și comunicarea 

modificărilor către clienți.

Utilizarea locațiilor fizice ca 

puncte de ridicare și executarea 

comenzilor de pe orice canal.

Urmărirea generală a creșterii 

și monitorizarea performanței 

afacerii pe perioade de timp, 

canale și segmente de 

afaceri diferite.

VTEX is the first and only fully integrated  

commerce, marketplace and OMS solution
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https://vtex.com/us-en/order-management-system/


Responsabilizarea 
agenților de vânzări și a 
reprezentanților serviciului 
pentru clienți

Cu toate că majoritatea cumpărătorilor 

preferă să-și plaseze și să-și gestioneze 

singuri comenzile, apar adesea situații 

care necesită consultarea și colaborarea 

cu reprezentanții serviciului clienți (CSR) și 

agenții de vânzări.

Prin intermediul platformei de comerț VTEX, 

agenții de vânzări și CSR vor avea sarcina 

să asigure experiențe unu-la-unu complet 

personalizate, prin intermediul vizualizării 

la 360º a clientului și prin acces la istoricul 

achizițiilor, ofertelor și promoțiilor, devenind 

astfel consultanții de încredere ai clienților.

De asemenea, prin utilizarea agenților de 

vânzări, poți unifica experiențele online și din 

magazin, sporind astfel nivelul de satisfacție 

al clientului și loialitatea, și vei convinge 

clienții să revină, în mod constant.

Serviciul 
pentru clienți

Coș de cumpărături 
stabil și coș de 
cumpărături partajabil

Clienteling

Obține o vedere de ansamblu 

asupra comenzilor clientului 

pe toate canalele.

Permite CSR și agenților de 

vânzări să recupereze coșurile 

de cumpărături abandonate 

și să finalizeze comenzile 

în locul clientului.

Permite agenților de vânzări 

accesul la preferințele 

și istoricul clientului și 

înarmează-i cu promoții și 

oferte personalizate.
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Oferă-le agenților de vânzări și CSR 

instrumentele de care au nevoie pentru a 

oferi experiențe remarcabile clienților, în 

magazin, dar și atunci când aceștia au o 

întrebare sau o problemă de raportat.



Comerț de tip headless

Transformarea digitală este un joc al vitezei 

și flexibilității, iar brandurile recurg la comerț 

de tip headless pentru a le permite să se 

adapteze preferințelor în schimbare ale 

clientului și să construiască experiențe 

de comerț pentru orice punct de contact 

- aplicații mobile, rețele de socializare de 

unde se pot face cumpărături, comerț vocal, 

transmisiuni în direct și experiențe de comerț 

IoT și multe altele.

Cu toate acestea, fără competențele și 

resursele adecvate, a abordarea de tip 

headless a comerțului poate deveni o 

„Implică foarte mult 

efort să dezvolți și să 

întreții aplicații - dar 

este imposibil să nu deții 

niciuna. Din fericire, cu 

ajutorul VTEX, putem face 

asta foarte rapid.”

Alisson Calgaroto, Director 

de Tehnologie și Inovație în 

cadrul Grupo Soma

inițiativă complexă și costisitoare. Pentru 

brandurile care își doresc ce e mai bun din 

ambele lumi, flexibilitatea abordării de tip 

headless și viteza cu care ajunge pe piață, 

VTEX simplifică și accelerează comerțul de 

tip headless cu instrumente de dezvoltare 

ușor de folosit și componente de comerț 

prestabilite.

Cu ajutorul platformei de comerț VTEX, poți 

crea rapid și economic orice experiență 

pentru client, aducând comerțul de tip 

headless la îndemâna oricărui brand.

API-first

Low-code

Componente de comerț

Serverless

Conceput de la zero pentru 

comerțul de tip headless.

Creează mai rapid cu ajutorul 

instrumentelor de dezvoltare ușor 

de utilizat și a componentelor de 

comerț prestabilite.

Accelerează abordarea de tip 

headless cu aplicații prestabilite

și componente de comerț.

Construiește experiențe pentru 

consumator, evită serverele.
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https://vtex.com/us-en/headless-commerce/
https://vtex.com/us-en/headless-commerce/


Tehnologie și 
arhitectură 
moderne

VTEX asigură ce e mai bun din ambele 

lumi, rezultate rapide time-to-order și 

flexibilitatea de a construi experiențe 

personalizate pentru compania

 și clienții tăi.

Cu ajutorul arhitecturii MACH, platforma 

de comerț VTEX asigură agilitatea 

microserviciilor, flexibilitatea API-urilor și 

comerț de tip headless, precum și viteza și 

ușurința de utilizare a cloud-ului.

În plus, VTEX asigură o platformă de 

dezvoltare low-code, VTEX IO, astfel 

încât să poți crea experiențe pentru 

client, prin combinarea componentelor 

noastre prestabilite cu propriile aplicații 

personalizat și pentru a începe să 

generezi venituri rapid.

Platformă 
API-enabled

Arhitectură de tip 
microservicii

Software-as-
a-Service

Platforma de comerț VTEX este 

100% API-enabled pentru a suporta 

orice configurație de comerț de 

tip headless. Acest lucru permite 

integrări cu ecosistemul propriu de 

sisteme și aplicații și îți permite să 

extinzi și să personalizezi comerțul 

după cum dorești.

Cu ajutorul unei arhitecturi de tip 

microservicii, VTEX Commerce 

Cloud oferă afacerii tale posibilități 

de inovare continuă, cu servicii 

puternice de comerț electronic, 

marketplace și gestionare a 

comenzilor, mereu actualizate.

Fiind o soluție SaaS pentru 

multipli factori de gestionare, 

VTEX Commerce Cloud oferă 

performanța, încrederea, 

cuantificabilitatea și menținerea 

la minim a cheltuielilor, de care ai 

nevoie pentru ca afacerea ta să 

crească fără piedici.
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Pașii următori

Pentru orice forme de afacere care caută 

să transforme modul în care se apropie de 

clienți și își vând produsele sau doresc să-și 

fluidizeze operațiunile, să simplifice canalele 

de gestionare sau să testeze noi modele de 

afaceri cum este marketplace-ul de comerț 

digital, VTEX oferă prima și singura platformă 

de comerț cu capabilități incluse de piață și 

management al comenzilor.

Contactează-ne astăzi pentru a-ți duce 

afacerea la nivelul următor și a afla de ce 

tot mai multe firme aleg VTEX pentru a-și 

accelera transformarea digitală.
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VTEX vă oferă unica soluție 

complet integrată de 

marketplace-commerce-oms.

Pentru a afla mai multe, 

intrați pe 

vtex.com

vtex.com

