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Диференцијација на производите од
конкурентските во онлајн продажбата

Бидејќи многумина од онлајн продавачите немаат
доделен GTIN доделен на изворот, по додавањето
на бренд на вашиот производ, можете да доделите
свој сопствен GTIN и да го поттикнете растот на
вашиот бизнис.

Новите барања кои важат и на Google Shopping и eBay наметнаа дилеми кај
многумина онлајн продавачи дали треба да додадат GTIN за нивниот производ.

Многумина од продавачите продаваат небрендирани производи произведени на
Далечниот Исток или од вебсајтови како што е на пример Alibaba и многумина од
нив го нудат истиот производ.

Најпрво што треба да направат продавачите е да проверат дали производот кој
планираат да го продаваат има доделен GTIN од страна на производителот или
диструбутерот од кој планираат да ги набават производите.
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Пример за оваа пракса можеме да видиме при пребарувањето на футрола за iPhone
6 на eBay.
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Двата означени резултата од пребарувањето се за еден ист производ. Може да се
примети и дека тој производ се наоѓа во понудите на два различни продавача, кои
го користат истиот GTIN.
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Доколку тој GTIN се пребара на eBay, се добиваат далеку поточни резултати – на
листата се појавува исклучиво тој производ.

Пребарувањето преку сервисот на GS1 GEPIR обезбедува информации за
сопственикот на овој GTIN.
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Посетата на веб страната на сопственикот на овој GTIN ни кажува дека оваа
компанија е производител и снабдувач на додатоци за преносни дигитални уреди,
која нуди услуги за дистрибуција низ Обединето Кралство и Европа.

Бенефитите за овие продавачи од користењето на овој GTIN е дека eBay знае точно
што е нивниот производ и може да ги служи нивните листи со доверба за одреден
обем на пребарување. Тие исто така имаат корист од прегледите на производот без
оглед на тоа кој од продавачите ја остварил продажбата.

Примерот погоре е показател за како систем во традиционалната трговија на мало.
Но, многумина онлајн продавачи, увезуваат генерички производи на кои не им е
доделен GTIN. Во овој случај, бидејќи производот се кој продава е небрендиран, не
постои задолжително барање за внесување на GTIN ниту за eBay ниту за Google
Shopping. Но, ако доделите идентификатор на производот на вашата листа.
Бенефитите ќе бидат значителни.

Прашањето е кога треба да се зачлените во GS1 UK1 и да доделите на секој од
вашите производи посебен и уникатен GTIN? Треба да станете членка на GS1 UK
доколку планирате почнување на производство на за вас нови и уникатни
производи. Еден од најдобрите начини за тоа е да создадете сопствен бренд.
Брендирањето на вашите производи ќе му помогне на вашиот бизнис во растот,
зголемувајќи ја продажбата и формирање на база на лојани купувачи.

Често кога мислиме на брендови, мислиме на лого, изглед на производдо, избор на
бои и сликовна порака. Додека сиве овие елементи се важни за создавање на
препозналив визуелен идентитет, брендот претставува могу повеќе од тоа.

Кога ќе помислите на некој од најголемите светски бренови, со нив поврзувате
одредено ниво на искуство кое го имате со нив како купувач, без оглед дали
купувате електроника од Apple или пак летате користејќи ги најосновните услуги на
нискобуџетната авиокомпанија Ryanair.

Овие брендови имаат силен визуелен идентитет поседувајќи ги вече спомнатите
елементите, но освен нив тие се однесуваа и на пакувањето, редењето на
производите заедно, нивото на пред-продажните услуги, условите и ветувања за
испорака, пост-продажните услуги исто така, се прошири во пакувањето, како
производи се стави заедно, на ниво на пред-продажба на услуги, ветување за
испорака, пост-продажба на услуги и генералната ангажираност кон купувачите.

Сето ова оди во насока на креирање перцепција во умот на нејзините купувачи - за
тоа за каква компанија станува зброр - да ги разликува од нивната конкуренција и
додавајќи вредност на нивниот продажен предлог. Станувајќи сопственик на бренд
и диференцијацијата на вашите производи од генеричките небрендирани производи
на вашата конкуренција, можете да започнете со доделување на свои сопствени
GTIN-ови. Во овој случај, бидете убедени дека вие како сопственик на бренд
доделувањето на иникатни идентификатори на производите е најдобрата практика
за менаџмент на податоци.

На тој начин, ви е осигурана контрола на точноста и легитимноста на податоците за
вашите производи, оддржувајќи го интегтитетот на вашиот бренд.

1 Заради задржување на автентичноста на написот задржана е препораката за зачленување во GS1 UK. Но, истото
можете да го постигнете и со зачленување во GS1 Македонија или во било која друга GS1 Организација Членка
овластена од страна на GS1 Глобалната Канцеларија за развој и имплементација на GS1 Стандардите на
територијата на таа држава или регион. Листата на овластени GS1 Организации можете да ја погледнете тука.


