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„Мисли за вчера, мечтай за утре, живей
днес!“

„Cherish yesterday, dream tomorrow, live
today!“

Стийв Джобс

Steve Jobs

основите на e-търговията...

e-shopping basics…

Интернет търговията в България
набира популярност чрез сайтовете
за групово пазаруване през 2010-та.
През 2011 г., вече 5% от всички онлайн
потребители над 15 години (53%) са
направили поне една покупка в сайт
за споделени, групови покупки.

Internet trade in Bulgaria is gaining
popularity through group shopping
websites in 2010. In 2011, already 5% of
all online users aged 15+ (53%) have
made at least one purchase on site for
shared, group purchases.

Революцията в онлайн пазаруването
обаче, се дължи на смартфоните и
таблетите. Тя идва в началото на

The revolution in online shopping,
however, was due to smartphones and
tablets. It came at the beginning of
2014, and for just about two years

Кой би го казал по-добре от бащата на нахапаната ябълка?! Джобс
остава в историята не само с Apple компютрите. Той прави
революции и при музикалните плеъри, мобилните телефони,
таблетите. Създава дълга поредица от i-продукти и модели за
цифрово разпространение на съдържание.
Who would have said it better than the father of the bitten apple?! Jobs
remains in history not only with the Apple computers. He made
revolutions with music players, mobile phones, tablets. He created a
long series of i-products and models for digital content distribution.
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61%

са интернет
потребителите/
are internet
users

17%
са е-купувачи /
are e-shoppers

2015

революцията в м-търговията /the m-commerce revolution

46%
притежават
смартфон /own
smartphones

21%

ИЗТОЧНИК: Национално представително изследване за, 15+
SOURCE: National representative study, 15+
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притежават
таблет /
own tablets

2014 г. и за по-малко от две години притежателите на смартфон се увеличават почти двойно,
достигайки близо половината население. Двойно скачат и собствениците на таблети (от 11 на 21%).
Онлайн купувачите нарастват с около 40%.
Днес в интернет са 62% от българите над 15 години, 56% притежават смартфон, 19% са е-купувачи. И
близо 90% от притежателите на смартфон сърфират в интернет през мобилното си устройство.

owners of smartphones nearly doubled,
reaching a half of the population.
Double was the increase of tablets
owners (from 11 to 21%). Online
shoppers enlarged by about 40%.
Today, 62% of Bulgarians aged over 15
are online users, 56% have
smartphones, 19% are e-shoppers. And
nearly 90% of smartphone owners surf
in internet via their mobile devices.

