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Top 12 motive pentru care oamenii îți 
abandonează magazinul online fără să 
cumpere (și ce să faci în legătură cu asta)

1. Oamenii au găsit o ofertă 
mai bună pe alt site sau 
prețul li se pare prea mare

2. Costuri și alte 
surprize neplăcute

3. Site-ul a dat o eroare

4. Oamenii nu sunt 
pregătiți să cumpere

5.S-au răzgândit și nu 
mai vor să cumpere deloc

6. Navigarea pe site 
e prea greoaie

10. Opțiuni de livrare 
nesatisfăcătoare

11. Erori în faza de plată

8. Verificări de securitate 
prea complicate

7. Li s-a părut că procesul 
de finalizare (checkout) e 
dificil/durează mult 

12. Nu ai adus 
audiența corectă

9. Îndoieli legate de 
securitatea site-ului

Menține prețul competitiv 

Copywriting 

Fă oferte mai bune 

Retargeting gravitațional 

Acceptă că nu oricine îți poate deveni client

Afișează costul transportului din timp 

Explică aceste costuri 

Elimină toate distragerile după momentul în care cineva 
adaugă un produs în coș 

Testează paginile cheie cu GTMetrix și rezolvă lucrurile 
care duc la timp de încărcare mare 

Testează periodic tot site-ul pentru erori cu instrumente 
specializate 

Ai grijă când instalezi scripturi, aplicații și module noi

Captează adresa de e-mail 

Retargeting gravitațional 

Fă comunicare bazată pe dovadă socială și extindere de 
beneficii 

Acceptă că nu oricine își poate deveni client

Vinde întâi soluția, nu produsul 

Retargeting gravitațional 

Acceptă că nu oricine îți poate deveni client 

Modelează navigarea de pe site-urile mari 

Modelează navigarea după modul în care caută oamenii 

Oferă mai multe modalități de a ajunge la același produs 

Fă CTA-uri vizibile și culoare contrastantă cu restul site-
ului 

Oferă-le opțiunea de a alege din mai mulți curieri (poți 
avea contracte individuale sau integratori); 

Gândește-te și la metode alternative de livrare (eg. cutii/
Easybox); 

Dacă e posibil, comunică motivul respingerii; 

Monitorizează datele oferite de procesatorul de plăți și 
recontactează clienții la care plata a eșuat.  

Activează un instrument de înregistrare ecran pe paginile 
de finalizare; 

Vezi ce poți automatiza/elimina din aceste verificări; 

Adaptează copy pentru a le explica; 

Nu renunța la securitate! 

Elimină toate câmpurile și pașii care nu sunt esențiali; 

Mută crearea contului și alte acțiuni după finalizarea 
comenzii; 

Pre completează datele pe care le poți precompleta 
(bazat pe IP ori cont) și fă accesibile cele mai des folosite 
opțiuni.  

Folosește cuvinte cheie specifice, potrivirea „Frază”; 

Reclamele trebuie să oprească din scroll doar clienții 
ideali; 

Monitorizează oamenii care intră pe site și vezi dacă fac 
parte din clienții ideali; 

Asigură-te că tot site-ul are SSL funcțional; 

Nu stoca datele cardului pe site-ul tău dacă nu ai un motiv 
bun; 

Pune iconițele de securitate și ale procesatorului de plăți; 


