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Pre koho je vhodné inzerovať na 
Bianu 



Biano je marketplace združujúci eshopy 
pôsobiace v rámci home & deco segmentu

● 7 zemí
● 1500+ eshopov
● Milióny produktov 



Biano zjednodušuje eshopom vstup na ďalšie 
trhy



Technológie vyvíjame 
in-house za účelom 

pomoci zákazníkovi s 
výberom produktu na 

mieru.  

http://www.youtube.com/watch?v=ytfGOPnkIM0


Relevancia Biana v rámci Product 
discovery funnelu

 



Product discovery funnel je začiatkom 
nákupného procesu zákazníka

Product 
Discovery and 

research

Consideration

Conversion



Podľa dat Smart shopperu od Google (2021), 
pandémia v Česku výrazne umocnila význam 

product discovery a online prieskumov, ktorý sa 
najviac zvýšil práve pre home&garden segment. 

,,Webové stránky na vyhľadávanie a porovnávanie cien majú stále 
najvyššiu relevanciu vo všetkých skúmaných segmentoch (elektro, 

fashion, home&garden).”



,,Rastúce preferencie nákupu online naďalej robia viackanálové 
stratégie ešte relevantnejšími.”



Ako pracovať s Bianom v rámci 
Product discovery na Biano 

marketplace 



Biano dáva všetkým eshopom možnosť dostať sa 
čo najvyššie v rámci product discovery na 

marketplace



2 spôsoby optimalizácie produktov v rámci 
product discovery na Biane 

1. Implementácia výkonnostných funkcií - Biano Solutions

2. Základná optimalizácia eshopu



Biano Solutions sú výkonnostné nástroje zdarma 
pre eshopy za účelom zlepšenia pozícií a 

vyťaženia z Biana maximum. 

Biano Pixel Biano ButtonBiano Star





Biano Star

Biano Star reaguje na zvyšujúci sa počet zákazníkov nakupujúci 
nábytok online, ktorým uľahčuje rozhodovanie o nákupe. 

Vďaka autentickým recenziám majú zákazníci istotu, že ich nákup 
prebehne bez problémov a produkt bude maximálne odpovedať ich 

predstavám. 



Ako online referencie dokážu ovplyvniť predaje?

➔ 2x nárast konverzií v segmentoch s nízkymi 
cenami

➔ 4x nárast konverzií v segmentoch s vysokými 
cenami

*Spiegel research center data



Ako online referencie dokážu ovplyvniť predaje?

➔ Referencie (sila stáda) sú najefektívnejšie 
kognitívne skreslenie pri rozhodovaní 
zákazníka o nákupe medzi dvomi značkami 

*Google research: Decoding decisions - how to make sense from the messy middle 



Autentické recenzie zvyšujú viditeľnosť v rámci 
Biano marketplace a predaje pre e-shop 

➔ Autentické recenzie zbierané treťou stranou sú 
zákazníkmi vnímané s väčšou dôveryhodnosťou a 
kredibilitou

➔ Lepší ranking v rámci Biano marketplace pre každý 
produkt s hodnotením je zárukou vyššej viditeľnosti 
pre zákazníka 

➔ Recenzie zákazníkov dokážu presvedčiť o nákupe



Zákazníci segmentu home & deco nakupujú 
vizuálne, podľa fotky.

Dotazník zasielaný zákazníkom je kompletne prispôsobený Home & deco 
segmentu. 

➔ okrem ohodnotenia vo forme počtu hviezdičiek a možnosti 
pridania komentáru majú zákazníci možnosť nahrať 
fotografiu produktu

➔ zákazník hodnotí e-shop a zakúpené produkty zvlášť







Prilákajte nových zákazníkov zobrazením Biano 
odznaku ako vašou vizitkou transparentnosti a 
kredibility na home & deco trhu

Ako Biano Star implementovať?



Lepšie obchodné rozhodnutia vďaka komplexným dátam





Automatické upozornenie na najnovšie komentáre



Možnosť okamžitej reakcie na komentáre



Biano Pixel

https://docs.google.com/file/d/1_K8asKEz2n4Sjn7id91XAty2bdMCQwbs/preview


Biano Button

https://docs.google.com/file/d/1io1GAGljrtrG8fef-DMYyESjcSbdjR6O/preview


Produkty Biano Star, Biano Pixel a Biano Button 
pomáhajú rozvíjať home & deco trh, zlepšujú 
nákupnú skúsenosť zákazníkov a eshopom 
zvyšujú predaje. 



Základná optimalizácia na Biane s vplyvom na 
ranking a product discovery

Spracovanie 
produktov

Optimalizácia 
kategórií a 
produktov

Kvalitný feed



➔ Obrázky v čo najvyššej kvalite bez vodoznakov a loga eshopu
➔ Využívanie alternatívnych obrázkov
➔ Uvádzať Sales prices / výpredajové ceny
➔ Vždy uvádzať description alebo parametre, aby sme mohli zafiltrovať 

produkty
➔ Skladovosť 
➔ Ak je, uviesť dopravu zdarma

Kvalita informácii zasielaných vo feede má tiež 
priamy vplyv na ranking produktov



Prehľad spracovania produktov pomáha včas 
eshopu odhaliť chyby vo feede 



Optimalizácia produktov a kategórii pomáha 
udržiavať efektivitu výkonu na Biane 



Optimalizácia produktov a kategórii pomáha 
udržiavať efektivitu výkonu na Biane 



Biano novinky 



Biano Studio

https://www.youtube.com/watch?v=X3oTAfuEqW4


Zhrnutie



Biano pomáha potencionálnym zákazníkom objaviť váš produkt v 
prvej fázy nákupného procesu (product discovery).

Ďalšie fáze nákupného procesu, consideration a conversion, sú 
podporené využívaním Biano Solutions a pravidelnej 

optimalizácie.

Zviditeľnenie vašich produktov cez dodatočné kanály, ako je 
Biano Studio alebo Visual search, prinesie ďalší relevantný traffic. 



FAQ



Kontakt:     paulina.palikova@biano.com




