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Bevezetés 

A 21. században, a „Big Data” korát éljük, ahol az adatelemzésekre alapozott optimalizálás a 

kulcs, ami egyértelműen szétválasztja a kicsiket a nagyoktól. Mérni és értelmezni azt a rengeteg 

adatot, ami a webáruházban történő vásárlások során keletkezik: ez adhat egy igazi 

versenyelőnyt a konkurenciával szemben. 

A ShopRenteres áruház és a Google Analytics rengeteg olyan adatot tárol, ami felhasználható 

üzleti döntésekhez. Amikor ennyi adat vesz körül minket, mint manapság, a fejtörést az okozza a 

webáruháztulajdonosoknak, hogy kiválogassák és értelmezni tudják belőle azt a pár mérési 

adatot és mutatót, amely ténylegesen segíti a webáruház teljesítményét növelni. És nem is az a 

sok idő, hogy ezt megtegyék, hanem hogy utána folyamatosan nyomon kövessék az 

optimalizálás eredményét, pedig csak ekkor hozhatnak számokra alapozott üzleti döntéseket. 

És elmondható az is, hogy a legtöbb webáruháznál nem is az okozza a legnagyobb problémát, 

hogy nincsenek ötleteik a további bevételnövelésre, hanem az a nagy pénz, amit nem keresnek 

meg, pedig megkereshetnének, ha azonosítani tudnák azokat az apró megbúvó réseket az 

üzletükben, ahol elfolyik a pénz. 

A Conversific célja, hogy webáruháztulajdonosok döntéshozatalát segítse azáltal, hogy átlátható 

és könnyen értelmezhető webelemzéseket ad, amelyek alapján a legjövedelmezőbb üzleti 

lépéseket tudják megtenni és kiaknázhatják az adataik mögött rejlő többletbevételt. 

Többé nem lesz szükség a Google Analyticsban bonyolult reportok összeállítására, webelemző 

felvételére, és többórás utánajárásra, ha nem került át a rendelés a ShopRenter áruházból az 

Analyticsba. A Conversific újra értelmezi a webelemzést, és azt mindenki számára egyértelművé, 

átláthatóvá és pontosabb adatok mutatásával biztonságosabbá teszi. 

Ismerje meg a Conversificet lépésről lépésre az alábbi útmutatóval és vágjon bele a 

webelemzésbe egyszerűen: 
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Főoldal 

 

A főoldalra belépve azonnal az áruház legfontosabb mutatóit látjuk, alatta grafikonnal is 
vizualizálva az elmúlt hét legfőbb mérőszámát, a bevételi számokat. Jelenleg a bétában heti nézet 
van csak, prioritással készül az a fejlesztés, ami lehetővé teszi egyedi időintervallum kiválasztását 
(valószínűleg elsőként a hetek sokszorosát lehet majd kiválasztani, 2-3-4 hét adatait nézni). 
 

Kulcsstatisztikák a főoldalon: 

Heti bevétel és %-os változás az előző héthez képest 
o heti látogatások (nem egyedi látogatószám) és %-os változás az előző héthez 

képest 
o heti e-kereskedelmi konverziós ráta és %-os változás az előző héthez képest 
o heti rendelések db száma és és %-os változás az előző héthez képest 
o heti átlagos kosárérték és és %-os változás az előző héthez képest 

 

 
 
A statisztikák alatt az elmúlt hét  

 TOP termékei 
 TOP marketing csatornái 
 TOP vásárlók táblázata jelenik meg. 

 

Ezáltal egyetlen kattintás nélkül a szoftverbe belépve átfogó képet kaphatunk webáruházunk 
teljesítményéről, és a javítandó területekről. 
 

A jobb felül lévő dátumválasztóval a statisztikákat megváltoztatni jelenleg nem tudjuk, az inkább 
átlátható információval szolgál arról, hogy mely napok adatait látjuk megjelenítve. 
Ha tovább lépünk, részletesebben foglalkozhatunk először is a termékek optimalizálásával: 
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Termék optimalizálás 

Ebben a kategóriában találhatóak azok az adatok, amelyek a termékek teljesítményére 
vonatkoznak: 
 
Kétféle kategorizálást használunk, konverziós ráta alapján és bevétel alapján. 
 

Konverziós ráta alapján: Sztár termékek + fejlesztendő termékek + inaktív termékek=100% 

Bevétel változása alapján: Hot termékek (pozitív változás a bevételben) + Cold termékek (negatív 
vagy nincs változás a bevételben)=100% 
 

Sztár termékek 

A sztár termékeink az adott héten a legjobban konvertáló termékek: az átlagos termékoldal 
konverzióhoz képest ezek a termékek jobban teljesítettek múlt héten. Ha belépünk ebbe a 
kategóriába, akkor táblázatban láthatjuk az összes sztár termékünket sorba rendezve konverziós 
arány szerint. 

o Oldalmegtekintések száma múlt héten 
o E-kereskedelmi konverziós ráta 
o Egyedi megrendelések száma: ennyi rendelést adtak le külön-külön, amiben 

szerepelt ez a termék 
o Megrendelt termék db szám: összesen ennyi db terméket adtunk el múlt héten 
o Bevétel: ennyi bevételünk jött múlt héten ebből a termékből 
o Javaslatok: ezen adatok alapján az oldal alján a szoftver ad egyedi javaslatokat, 

hogy mit érdemes tenni a sztár termékeinkkel. 
o Termék adatlap: A termékek nevére rá tudunk kattintani és így a termék adatlapján 

a fenti adatokon kívül sok egyéb, részletesebb adatot is találunk a termékről: 
 az átlagárat, amennyiért a terméket megvették 
 a csomagajánlatokat, melyben értékesítve lett 
 azon vásárlók email címét, akik a legtöbbet rendeltek ebből a termékből 
 látjuk egy grafikonon a termék életútját - mióta értékesítjük ezt a terméket, 

mennyi bevételt hozott.  – a lebelső adatlapok egyedül, ahol nem heti, hanem 
teljes életút statisztikákat is látunk. 

 

Hot termékek 

Azok a termékek, amelyek az előző héthez képest a legnagyobb bevételnövekedést produkálták, 
így ezeknél a termékeknél az összesítő statisztikákban erről látunk adatokat: 

o a heti bevételt  
o a százalékos bevételnövekedést 
o a forintosított bevételnövekedést  

 

Fejlesztendő termékek 

 
Itt azok a termékek jelennek majd meg, amelyek az adott héten sok megtekintést produkáltak de 
a konverziós rátájuk alacsony. 
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Ezeknél a termékekkel valami baj lehet az ajánlattal vagy pedig a termékoldal kialakítása nem 
tökéletes. Pl.:  

 hiányzik a kosárba gomb.  
 Rossz az ajánlat 
 Elégtelen vagy kevés információ 
 A termékoldal kialakításának hibái 
 A webáruház nem képes bizalmat 
 építeni 
 Hiányzik a termék értékesítéséhez 
 szükséges szakértői státusz 

 

Cold termékek  

 
Ugyanaz, mint a Hot termékek, csak fordított az elv. Ezek a legnagyobb bevétel csökkenést 
produkáló termékek. Így ezeknél a termékeknél az összesítő statisztikákban erről látunk adatokat: 

o a heti bevételt  
o a százalékos bevételcsökkenést 
o a forintosított bevételkiesést 

 

Inaktív termékek 

 
Azok a termékek, amik nem hoztak bevételt, magyarul nem vásárolták meg őket. Ettől még lehet 
hogy volt oldalmegtekintés. 

o Itt megkülönböztethetünk két csoportot:  
 Soha nem vásárolták meg: ha régóta fent van a webshopban egy ilyen 

termék, és esetleg foglalja a raktárban is a helyet, készlet-kisöprést tudunk 
pl csinálni, és megszabadulni tőle, hogy ne kelljen tovább figyelni rájuk. 

 Teljes életutat nézve volt vásárlás hozzá, csak most nincs: régen szezon 
volt, most nincs - vagy épp akkor még menő volt, akkor még elég volt az infó 
= ráncfelvarrás szükséges 

 

Potenciális csomag ajánlatok 

Azok a termékek/termékcsoportok, amelyeket gyakran vásárolnak együtt és emiatt érdemes 
hozzájuk csomagajánlatot készíteni, hogy ezzel növeljük a kosárértéket. 
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Kategória optimalizálás 

Ebben a kategóriában találhatóak azok az adatok, amelyek a termékkategóriák teljesítményére 
vonatkoznak: 

 
 

Sztár kategóriák 

 
Azok a kategóriák, amelyek a legtöbb bevételt hozzák. Ha belépünk ebbe a kategóriába, akkor 
táblázatban láthatjuk az összes kategóriánkat sorba rendezve aszerint, hogy mennyi bevételt 
hoztak nekünk az elmúlt héten. 

o Megrendelt termék db szám: összesen ennyi db terméket adtunk el múlt héten 
o Rendelés, mely érinti ezt a kategóriát 
o Bevétel: ennyi bevételünk jött múlt héten ebből a termékből 
o Javaslatok: ezen adatok alapján az oldal alján a szoftver ad egyedi javaslatokat, 

hogy mit érdemes tenni a sztár kategóriáinkkal. 
o Kategória adatlap: A kategóriák nevére rá tudunk kattintani és így kategória 

adatlapján a fenti adatokon kívül sok egyéb, részletesebb adatot is találunk a 
kategóriáról: 

 az átlagárat, amennyiért a terméket megvették 
 a termékeket, melyet legtöbbször vásároltak meg ebből a kategóriából 
 azon vásárlók email címét, akik a legtöbbet rendeltek ebből a kategóriából 
 látjuk egy grafikonon a kategória életútját - mióta létrehoztuk ezt a kategóriát, 

mennyi bevételt hozott. 
 

Inaktív kategóriák 

 
Azok a kategóriák, amik nem hoztak bevételt az elmúlt héten, viszont ha a bolt teljes ideje alatti 
értékesítését nézzük korábban sok bevételt hoztak az áruháznak. Ezeket a kategóriákat újra 
előtérbe kell helyezni egy kis ráncfelvarrás nem árt nekik. 
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Marketing optimalizálás 

Ebben a részben az online marketinggel és marketing eszközökkel kapcsolatos adatok és 
statisztikák láthatók. 
 

A felső KPI (Key Performance Indicator – kulcsmutató) sáv 

o Marketing források száma (yahoo, google, bing, árukereső, árgép, mailchimp. 
webgalamb, stb.) 

o Marketingcsatornák száma (milyen csatornák vannak. például organikus kereső 
(bele tartozik a yahoo, google, bing), cpc (bele tartozik az adwords, árukereső, 
árgép stb.) email (bele tartozik a mailchimp, webgalamb stb) 

o Új látogatók 
o Visszatérő látogatók 

 

A grafikon 

Top marketingcsatornák megosztása bevétel alapján: 
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SEO kulcsszavak hatékonysága: 

Analytics és Webmester alapon mutatja az áruház összes kulcsszavát amire a google-ben 
megjelent. Az adatok alapján pedig megmutatja, hogy mely kifejezésekre lenne a legérdemesebb 
optimalizálni, melyek eredményezhetik a legtöbb bevétel.  
 
PSI: a webáruház aloldalainak korábbi teljesítménye alapján és a kereső kulcsszavak landoló 
oldalai alapján adunk becslést arra, hogy ha első helyre kerülne egy adott kulcsszó esetén a 
webáruház, akkor az ebből származó becsült látogatószám növekedés mekkora becsült 
bevételnövekedést hozna. Ezt egy mérőszám formájában mutatjuk meg. Ez a PSI, ami minél 
magasabb annál inkább érdemes optimalizálni a kulcsszóval, mert egyszerűbb vele optimalizálni 
mégis több bevételt hozhat. 
 

Legjobb longtail kulcsszavak 

 
Azok a kifejezések szűrve a fő táblázatból, ahol a kifejezés 3 vagy több kifejezésből áll. Ezeknek 
a kifejezéseknek az esetén alap esetben könnyebb lehet előre kerülni a találati listán a kisebb 
verseny miatt 
 

Nem konvertáló kulcsszavak 

 
Azoknak a kifejezéseknek a listája, amelyekre gyakran megjelenik az áruház de nem igazán 
termelnek bevételt. Ettől függetlenül ezekre is érdemes lehet optimalizálni csak lehetséges, hogy 
más landoló oldalt kellene nekik választani, esetleg a landoló oldalt átalakítani hogy jobb ajánlatot 
biztosítson. 
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Vásárló optimalizálás 

A statisztikák főleg a vásárlók és a regisztrált felhasználók adataira épülnek.  
 

A felső KPI sáv 

o Vásárlók száma 
o Átlagos tranzakciós érték 
o Új vásárlók 
o Visszatérő vásárlók 

 

Alacsony értékben rendelő vásárlók 
 
Azokat a vásárlókat mutatja, akik bár sokszor rendelnek az átlagos megrendelési értékük 
alacsony. Ezeknél a látogatóknál fontos, hogy olyan ajánlatokkal keressük meg őket, amelyek 
nagyobb értékű vásárlásra ösztönözik őket. A 
 

Legjobban konvertáló régiók 

 

 

Inaktív vásárlók 

Azok a vásárlók, akik már hosszú ideje nem vásároltak de egyébként az áruház létezése óta 
számolt költésük magas. Ezeket a látogatókat fontos megtartania az áruháznak és fontos, hogy 
újbóli vásárlásra bírja őket így megtartva a már bevált vevőkört. 
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Top Demográfiai szegmensek 

Ez alapján látható, hogy melyek a legjobban konvertáló célcsoportjaink, hova érdemes célozni a 
marketinghirdetéseke. 
 

Ha email címre rákattintunk, megkapjuk a vásárló adatlapját. Láthatjuk, hogy mikor 
regisztrált, hányszor vásárolt, milyen értékben, miket és így összességében lifetime – a 
webáruház indulása óta összesen - mennyi bevételt hozott az áruháznak. 
 

Itt találjuk a Vásárlói Hűség Dobozt, melyben látható a webáruház összes vásárlója 

bekategorizálva a webáruház iránti elkötelezettségük alapján. 
Bal oldalt látjuk, hogy a vásárló hányszor rendelt nálunk, fent pedig, hogy az utolsó vásárlása 
hány napja történt.  
 

 
Ez alapján: 
 

1. Új vásárló: aki az elmúlt 30 napban rendelt és ez volt az első rendelése 
2. Ígéretes vásárló: aki az elmúlt 60 napban adta le 2. vagy 3. rendelését 
3. Hűséges vásárló: aki az elmúlt 90 napban rendelt és ezelőtt már volt min 3 rendelése. 
4. Sodródó vásárló: aki 30-60 nappal ezelőtt adta le az első rendelését vagy 60-90 napja 

adta le a 2. vagy 3. rendelését, azóta nem rendelt semmit. 
5. Alvó: volt már nálunk 1-3 rendelése, de több, mint 90 napja nem rendelt semmit 
6. Kockázatos: már több, mint 3szor rendelt nálunk, de több, mint 90-366 napja nem rendelt 

semmit 
7. Veszélyzónás: már több, mint 3szor rendelt nálunk, de több, mint 366 napja nem rendelt 

semmit 
 


