Átadták az Év Internetes Kereskedője 2016 díjakat
Budapest, 2016. június 8.
Vége a találgatásnak, megvannak az Év Internetes Kereskedője díj 2016 nyertesei. A SzEK.org az
eNet és az IVSZ szervezésében megvalósult versenyben idén 10. alkalommal hirdették ki a
legjobbakat. A kis- és közepes vállalati kategória nyertese a Lumenet fényforrás-webáruháza.
Második helyezett lett a Háda webshop, harmadik pedig az Okosjáték. A nagyvállalati kategóriában
a közkedvelt JátékNet bizonyult a legjobbnak, a második díjat a Bónusz Brigád vitte el, míg a
dobogó harmadik fokán a Media Markt végzett. A dobogós helyezettek egy kivételével 100%
magyar tulajdonú vállalkozások.
Több mint 500 kis-, közép- és nagyvállalat szerepelt a jelöltek között. A nyertesek kiválasztásában a
vásárlók, UX szakemberek és szakmai zsűri is közreműködött. 2016-ban rekordszámú
közönségszavazat érkezett, 23774-en érezték fontosnak, hogy beszavazzák kedvenceiket a döntőbe.
A tapasztalt szakemberekből álló 18 fős zsűrit a Testbirds „élményteszter” csapata segítette a
legjobbak kiválasztásában. A végső szavazás titkos volt.
A kiválasztás paraméterei
A nyertesek kiválasztásakor a zsűri számos különböző szakmai szempontot vett figyelembe. Számított
az internetes áruházak üzleti modellje, felhasználóbarátsága, grafikai megjelenése, sőt még azt is
tanulmányozták, hogy a nevezők milyen értékesítést ösztönző eszközöket használnak és milyen
vásárlói útvonalak vezetnek a termékek kiválasztásától a fizetési tranzakciókig. Emellett a Testbirds
crowdtesting csapata 400 UX tesztelővel elemezte a 40 shortlistes webshopot, így az ő eredményeik
is segítették a legjobbak kiválasztását.
“Nagy büszkeség számunkra, hogy idén 10. alkalommal szervezhettük meg az Év Internetes
Kereskedője díj versenyét. 2016 nem csak a jubileum miatt különleges, hanem azért is, mert az elmúlt
egy évtizedben most volt a legnagyobb az érdeklődés a díj körül az indulók, a szavazók és a versenyt
nyomon követők tekintetében is” – mondta Kis Bernadette, a SzEK.org alelnöke.
A szakmai díj főtámogatója a MasterCard. A kártyatársaság Magyarországért és Szlovéniáért felelős
igazgatója, Eölyüs Endre a versennyel kapcsolatban elmondta:„Az Év Internetes Kereskedője díj az
elmúlt tíz évben a hazai piac legígéretesebb online megoldásait mutatta be. Nagy örömünkre szolgál,
hogy idén is olyanokat díjazhatunk, akik rendkívül sokat tettek a hazai elektronikus kereskedelem
fejlesztéséért. A MasterCard elkötelezett az innovatív fizetési módok fejlesztésében, az elmúlt
években számos új, digitális szolgáltatást mutatott be Magyarországon, amelyek a hazai internetes
fizetés terjedését is ösztönzik. Ez a terület azonban akkor tud a leginkább fejlődni, ha a kereskedők is
kiemelkedő minőségű szolgáltatást biztosítanak a vásárlók számára.”
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Még mindig a játék, a ruha és a műszaki cikk a sláger
Az idei év nyertesei és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a játékokra, a ruhákra, a szórakoztató
elektronikai eszközökre és a műszaki cikkekre specializálódott webáruházak minden évben egyre
nagyobb számban vesznek részt a versenyben, persze e szegmensek fontossága és jelentősége a
teljes e-kereskedelmi piacon meghatározó.

SzEK.org - a szervező
Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület, tagjai vállalkozások, intézmények,
szervezetek és magánszemélyek, akik tevékenysége az e-kereskedelemhez kapcsolódik, így
valamilyen okból fontos számukra az elektronikus kereskedelem fejlődése. A SzEK.org olyan szakmai
tevékenységeket folytat, amelyek elsősorban a hazai e-kereskedelmi piac fejlődését, jogszerű
működését és a működési feltételek javulását szolgálják.

A MasterCardról:
MasterCard (NYSE: MA), az egyik globális piacvezető fizetési és technológiai vállalat, mely jelenleg a
világ leggyorsabb feldolgozó hálózatát üzemelteti, összekötve fogyasztókat, pénzintézeteket,
kereskedőket, kormányokat és üzleti vállalkozásokat több mint 210 országban világszerte. A
MasterCard termékei és üzleti megoldásai könnyebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik a
mindennapi kereskedelmet, a vásárlást, az utazást, az üzleti tevékenységet, valamint a pénzügyek
intézését. További információ: www.mastercard.com. Kövessen minket a Twitteren:
@mastercardnews, @mastercardhu.
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