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Ești pregătit 
de Black Friday?

Recomandări pentru vânzări și cumpărături memorabile 
în cel mai mare eveniment de reduceri din an
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În ciuda contextului socio-economic provocator din 2020, 

magazinele online au avut un an spectaculos. Creșterile medii 

înregistrate în piața de eCommerce din România au fost de 

aproximativ 50% în fiecare lună de la debutul pandemiei. 

Ești pregătit 

de Black Friday?

Creșterea numărului tranzacțiilor înregistrate în 

octombrie de magazinele online de pe platforma 

SaaS de eCommerce MerchantPro (peste 1500 

magazine din România).

+ 53%

Dinamica comenzilor înregistrate în primele 6 

luni de pandemie de magazinele online de pe 

platforma SaaS de eCommerce MerchantPro. 

+ 50%
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“În 2020, 
online-ul a 
crescut în 6 
luni, cât în 3-4 
ani obișnuiți” 

Arthur Rădulescu 
Founder & CEO MerchantPro
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Politica de vânzări practicată anul acesta de magazinele 

online s-a bazat în mare măsură și pe reduceri consistente. 

Antreprenorii din online au desfășurat promoții constante pentru 

a atrage un număr cât mai mare de cumpărători către online. 

Strategia a avut efect, iar rezultatul a fost o creștere substanțială 

a volumului de vânzări și veniturilor generate în retailul online.

Black Friday 2020 adresează un public 
obișnuit cu reducerile. 

În acest context, este probabil ca Black Friday 2020 sa fie cel 

mai spectaculos eveniment de shopping din online-ul românesc 

de până acum. Atât ca reduceri, cât și ca dinamică față de anul 

trecut. 

Black Friday? 

În fiecare zi... sau nu?

+35% 
față de Black Friday 2019
Creșterea estimată de magazinele online in 
perioada Black Friday 2020
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1. Verifică din timp 
capacitatea serverelor

Puține lucruri rămân în amintirea vizitatorilor  

ca un site nefuncțional de Black Friday. Ții 

minte cu siguranță toate acele știri cu servere 

căzute chiar în noaptea de Black Friday și 

cumpărători care au adormit cu degetul pe 

F5? Ei bine, nu vrei să ți se întâmple și ție, în 

anul de vârf pentru eCommerce în România. 

Ia în calcul faptul că un client furios va renunța 

la cumpăraturile dintr-un magazin online mic 

foarte ușor. Asigură-te că partea technică este 

bine pusă la punct, mai ales dacă site-ul tău nu 

funcționează pe o platformă SaaS care asigură 

un uptime performant și o alocare dinamică a 

resurselor hardware. Iar după ce ai verificat, 

verifică din nou! 

2. Asigură-te că ai 
stocuri suficiente

Discută cu furnizorii și asigură-te că ai 

suficiente produse pe stoc. Probabil că știi 

deja care sunt bestseller-ele tale - ele nu 

trebuie să lipsească din campania de reduceri!

last-minute tips 
pentru un Black Friday 2020 
spectaculos în magazinul tău 
online

Discuțiile cu furnizorii sunt și mai importante 

pentru afacerile eCommerce de tip 

dropshipping. 

Black Friday nu este momentul potrivit pentru 

a contracta furnizori noi - rămâi la cei vechi, 

în care știi că poți avea încredere și care pot 

onora comenzile rapid.

3. Creează o pagină 
dedicată promoțiilor de 
Black Friday

De Black Friday, clienții caută activ landing 

page-ul dedicat campaniei. Nu e prea târziu 

să îl pregătești chiar în ziua campaniei, însă 

ideal este să fie online și optimizat SEO pentru 

a ușura parcursul clienților către produsele 

căutate. 

Landing page-ul trebuie să fie locul în care 

se vor reuni toate promoțiile de Black Friday. 

Clienții MerchantPro au deja la dispoziție 

o pagină predefinită de Promoții, deci tot 

ce trebuie să facă este să o activeze și 

redenumească în mod sugestiv pentru acest 

eveniment. Verifică dacă platforma ta permite 



MerchantPro - Black Friday Best Practices 2020

w
w

w
.m

e
rc

h
a

n
tp

ro
.r

o

6

crearea rapidă a unei astfel de pagini și 

lanseaz-o cât mai repede!

În același timp, nu uita că pentru fiecare fan 

Black Friday există un alt cumpărător care 

nu dorește neapărat să ia parte la acest 

eveniment. Pentru ei, este recomandat să ai și 

versiunea “normală” a site-ului funcțională în 

paralel.

4. Anunță promoțiile din 
timp

În ultima săptămână este timpul să întensifici 

comunicarea despre Black Friday. Scrie pe 

blog, afiseaza bannere mari pe site, anunță-ti 

clienții prin newslettere. Dacă nu ai comunicat 

încă public reducerile, acum e momentul 

să folosești toate canalele pe care le ai la 

îndemână.

Astfel, nu vei crește doar valoarea 

cumpărăturilor din ziua de Black Friday, dar 

vei putea strânge și mai mulți abonați la 

newsletter-ul tău. O campanie simplă de tipul: 

“Aboneaza-te la newsletter ca să fii primul care 

află de reducerile de Black Friday” îți poate 

dubla numărul de abonați! 

5. Nu ignora Black Friday

Numeroși proprietari de afaceri eCommerce 

mici consideră că nu pot rivaliza cu marile 

magazine, așa că aleg să nu participe deloc la 

Black Friday.

Desigur, majoritatea cumpărătorilor vânează 

reducerile uriașe, de peste 60%. Însă 

cumpărătorii tăi fideli se vor bucura de orice 

reducere pe care le-o poți oferi, mai ales în 

momentele în care apetitul pentru cumpărături 

este maxim. Chiar dacă reducerile pe care 

le poți susține nu sunt majore, nu te exclude 

singur din joc, anunță-ți publicul pe toate 

canalele pe care le ai la dispoziție.

6. Răsfață-ți clienții fideli și 
VIP

Fiecare magazin online are câțiva clienți “de 

bază”. Fie că e vorba de frecvența comenzilor, 

fie că e vorba de valoarea lor, cu siguranță îi 

poți identifica pe cei care sunt clienții tăi ideali.

Cum îi poti face să se simtă cu adevărat 

speciali, în perioada în care toată lumea 

primește reduceri? Oferindu-le niște beneficii 

suplimentare sau prețuri speciale DOAR lor, 

pentru niște produse pe care le comandă 

de obicei, sau care sunt complementare 

produselor comandate de ei în mod obișnuit. 

Anunță-i pe canalul lor preferat de comunicare 

(email, social media, telefon) că beneficiază de 

promoții exclusive, gândite special pentru ei. 

Este o metodă de loializare excelentă!

7. Comunică modificările 
timpului de livrare

Anunță-ti clientii din timp că e posibil să 

aștepte mai mult pentru a primi comenzile 

efectuate de Black Friday. Ține cont că în 

această perioadă serviciile de curierat sunt 

supra-solicitate, așa că întârzierile pot apărea 

chiar dacă tu expediezi rapid. Este important 

să fii transparent cu clienții tăi pentru a nu le 

crea așteptări nerealiste.

Daca oferi livrarea cu livratori proprii și poți 

oferi același timp de livrare ca și în restul 

anului, fă din asta un avantaj pentru tine. Black 

Friday cu livrare rapidă e visul oricărui vânător 

de reduceri!
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“Pentru magazinele 
mici Black Friday este 
momentul ideal să se facă 
remarcate, luând parte 
la marea conversație 
a săptămânii - reducerile 
de Black Friday.”

Raluca Simion 
Product & Marketing Manager MerchantPro
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Cum să comunici eficient 
în ultima săptămână înainte 
de Black Friday

Volumul mare de informație despre Black Friday 

din această perioadă face să fie dificil să te remarci prin 

zgomot. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la 

comunicare, ci dimpotrivă. 
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Caret-Right Promovează evenimentul chiar 
dacă reducerile nu sunt încă active

Chiar dacă începi campania pe ultima sută de metri, este important să o anunți înainte ca promoțiile 

să fie active. Astfel, clienții tăi fideli pot vedea categoriile de produs la care vor exista reduceri și vor 

păstra magazinul tău pe lista de opțiuni pentru anumite produse.

Caret-Right Nu uita de remarketing

Multi cumpărători vor pune produse în coș de Black Friday, însă le vor lăsa acolo în timp ce caută 

oferte mai bune. De multe ori, vor uita complet de ele. Pentru a-i aduce inapoi, setează campanii de 

remarketing, atât prin reclame, cât și prin newslettere.

Caret-Right Nu uita de cross-selling

Termenul cross-selling denumește acțiunea de a vinde un produs conex celui ales deja de 

consumator. Pentru a crește vânzările de Black Friday, dar și pentru a oferi vizitatorilor o experiență 

personalizată, le poți recomanda produse adiționale, bazate pe ceea ce au comandat alți 

cumpărători.

Caret-Right Oferă promoții legate de livrare

După cum spuneam anterior, livrarea produselor comandate de Black Friday este un subiect sensibil. 

Toți consumatorii sunt entuziasmați de cumpărăturile de Black Friday și își doresc să le primească cât 

mai repede.

Cum acest lucru nu este posibil, arată-le că îi înțelegi. De exemplu, poți oferi un discount de 50% la 

costurile de livrare, livrarea gratuită pentru comenzi de peste o anumită sumă (mai mică decât de 

obicei) sau chiar livrarea gratuită la orice sumă. 

Caret-Right Oferă coduri pentru extra reduceri 
în anumite intervale de timp

FOMO (Fear Of Missing Out) este cel mai bun aliat al tău de Black Friday. Pentru a evita situația 

descrisă mai sus, cu coșuri de cumparaturi uitate în goana după reduceri mai mari, poți oferi 

remindere cu reduceri suplimentare pentru coșurile abandonate.
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Și dacă vrei 
doar să cumperi?
Pentru a avea o experiență cât mai plăcută și productivă 

de Black Friday, și cumpărătorii pot urma câțiva pași simpli, 

dar necesari.

Caret-Right Fă-ți o listă de produse dorite din timp 

Nu te lăsa cuprins de febra cumpărăturilor impulsive. Black Friday este o campanie importantă, însă 

dacă vei achiziționa tot ceea ce pare un chilipir, la sfârșitul zilei bugetul tău va avea de suferit, iar tu 

te vei simți păcălit. Asigură-te că știi exact ce produse urmărești, poate chiar și magazinele de unde 

ai vrea să le achiziționezi. 

Caret-Right Abonează-te la newsletter și/sau notificări

Mulți cumpărători evită să facă acest lucru, însă newsletterul poate fi un instrument util în contextul 

acestor campanii de reduceri. La fel și notificările din aplicații, în cazul în care magazinul pe care îl 

vizezi dispune de așa ceva. Poți afla la timp despre reduceri, stocuri, poate chiar beneficia de oferte 

speciale. 
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Caret-Right Verifică prețurile 

În ultimii ani, clienții au reclamat uneori o creștere artificială a prețurilor, chiar înainte de Black Friday. 

Dacă ai lista pregătită, poți avea în vedere și prețurile produselor, astfel încât să nu fii surprins. 

Caret-Right Crează-ți cont și adaugă datele de card 

Pentru o mai mare rapiditate în efectuarea comenzilor, atunci când știi că stocurile pentru un anumit 

produs vor fi mici, ar fi bine să-ți creezi un cont în site-urile respective anterior comenzii propriu-

zise. Completarea adresei de livrare/facturare ar putea face diferența între a obține sau nu produsul 

râvnit. 

Caret-Right Verifică magazinele 

Este important să nu te lași purtat de valul reducerilor senzaționale. Magazinele care anunță prețuri 

ireal de mici e posibil să nu poată suporta acele reduceri sau să nu beneficieze, de fapt, de stocul 

anunțat. Verifică fiecare magazin nou, fără notorietate sau cu care nu ai un istoric de client. Un site 

care funcționează în conformitate cu legea oferă, printre altele, informații de identificare fiscală clare, 

vizibile, date de contact sau o politică de retur. Poți verifica și paginile acestora de pe social media, 

în general review-urile acordate magazinelor sunt grăitoare. 

Caret-Right Înarmează-te cu răbdare 

Este foarte posibil ca multe magazine să nu facă față numărului mare de comenzi, mai ales atunci 

când campaniile sunt avantajoase, și să existe întârzieri în termenul de livrare. În plus, chiar și firmele 

de curierat au raportat adesea întârzieri, în ciuda efoturilor depuse pentru a răspunde cerințelor 

din această perioadă aglomerată. Verifică din timp promisiunea de livrare a magazinului vizat și, 

preventiv, adaugă 1-3 zile de întârziere. 

Caret-Right Solicită verificarea coletului 

Dacă optezi pentru livrare la domiciliu, încearcă să alegi livrarea cu verificare. Tocmai pentru că  

este o perioadă aglomerată, este posibil ca multe comenzi să fie încurcate sau deteriorate.   

Returul comenzilor ar putea și el fi afectat de perioada aglomerată. 
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