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ОНЛАЙН ПАЗАРА НА СПОРТНИ СТОКИ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Обемът на онлайн пазара на спортни стоки в Руската федерация.
За 2018 г. в онлайн магазините за спортни стоки, включени в ТОП 1000, са оформени 4,8 милиона поръчки на сума 22,6 млрд. рубли. Средният чек в сегмента е 4 700 рубли.


Динамика на пазара.
Количеството онлайн поръчки в интернет магазините за спортни стоки през 2018 година са се увеличи с 11%.
За същия период сумите на онлайн продажбите са се увеличили с 20%. Средният чек се е увеличил с 9%.

Структура на сектора. 
В ТОП 1000 руски онлайн търговци на дребно са включени 43 интернет магазина за спортни стоки. Магазините с широк профил съставляват само 18% от всички магазини в сегмента. В същото време по количество на поръчките заемат 63% от сектора, на онлайн продажби - 51%.
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Организационно правова форма.
От интернет магазините за спортни стоки, входящи в Топ 1000 онлайн търговци на дребно, 72% са на дружества (ЕООД, АД). Останалите 28% принадлежат на индивидуални предприемачи.

География на интернет магазините.
От интернет магазините за спортни стоки, входящи в Топ 1000 онлайн търговци на дребно, 77% са регистрирани в Москва и Московска област, 5% в Санкт Петербург и Ленинградска област, 18% в други градове на Русия.
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Desktop vs Mobile.
Купувачите по-често използват десктоп, отколкото мобилен интернет за посещение в интернет магазините за спортни стоки.

Източници на трафика.
Делът на преходите към интернет магазините за спортни стоки по платено търсене, почти два пъти е по-високо от средното за всички категории интернет магазини. В същото време, делът на преходите по органично търсене е равно.
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Активност в социалните мрежи.
Най-популярната социална мрежа в сектора спортни стоки е „ВКонтакте“. Чрез нея общуват 98% от онлайн магазините, 12% от тях имат повече 100 000 последователи.
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Технологии, които се използват. 
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51% от интернет магазините в сектора на спортните стоки, използват собствена CMS разработка (CMS-система за създаване, управление и редактиране съдържанието на сайта).
Bitrix използват 26% от интернет магазините. 23% използват други CMS.
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39% използват email-известяване собствена разработка. 35% от интернет магазините за спортни стоки нямат email-известяване. Останалите 26% използват външни услуги.
http://www.datainsight.ru/

