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Recomanacions per a botigues online

14.10.2011. Casos d'èxit   -   Des del 2009, els serveis de l'spin-off Blueknow permeten millorar l'eficiència en el procés
de compra online i incrementar les vendes de les botigues virtuals.<br />

[]
L'Estat espanyol és el tercer país de la Unió Europea que més compra per Internet, darrere d'Alemanya i el Regne Unit. Més de
14 milions d'espanyols al mes obtenen algun producte a través d'alguna botiga virtual. En aquest context, l'equip de Blueknow,
format per tres emprenedors, ajuda a les botigues online a fidelitzar els seus clients. I com ho fa? Doncs amb recomanacions
de compra en funció del que altres usuaris han comprat, perquè, segons ells, les recomanacions són un dels elements que
ajuden a vendre més a aquestes botigues virtuals.
Blueknow ofereix un servei de recomanacions senzill, ràpid i escalable amb la finalitat d'augmentar les vendes dels
seus clients. El Director Tècnic de l'empresa, Santi Ameller explica: "Des d'un principi hem apostat per la simplicitat del
nostre sistema, ja que volem que els clients entenguin el nostre producte, l'integrin i els sigui fàcil d'utilitzar". Aquest
emprenedor és enginyer en Informàtica per la Universitat de les Illes Balears i té una gran experiència en metodologies àgils
i desenvolupament de software d'alta qualitat. Conjuntament amb altres dos emprenedors, Lino Bort i Francesc Magdaleno, el
2009 es va llançar a crear la seva pròpia empresa i així va sorgir Blueknow. "Vam veure que hi havia una oportunitat de negoci
en aquest sector i que podíem desenvolupar un sistema millor i que es pogués vendre amb més facilitat", afirma Ameller.
Tot i que només un dels socis estava vinculat a la Universitat, tot l'equip va veure els avantatges de mantenir aquest vincle, per
això es van constituir com una spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona i es van adherir al Parc de Recerca UAB. "Aquí
sabem que tenim coneixement i instal·lacions a l'abast de la mà", considera Ameller.
Incrementar les vendes
Des de la seva creació, aquesta spin-off, ha ajudat diferents empreses a augmentar les seves vendes entre un 10 a un 30%.
Blueknow ofereix diferents tipus de serveis i un ventall de recomanacions, que es poden aplicar en diferents punts d'una botiga
online, per millorar la usabilitat, la conversió i, finalment, les vendes d'aquell comerç electrònic millorant cada un dels passos
dins la compra. "Som capaços de segmentar usuari a usuari i oferir-li a cada un allò que més s'adapta a les seves necessitats,
en base al seu comportament i creuant-lo amb el de la resta d'usuaris", aclara Santi Ameller.
La majoria de solucions de recomanació i personalització es basen en analitzar el comportament individual de cada usuari.
Però l'equip d'aquesta spin-off creu que això no és suficient per a que l'usuari descobreixi, per exemple, nous productes que no
coneixia i que segurament s'adapten a les seves necessitats i preferències. Per això el seu sistema compara el comportament
individual amb el dels altres usuaris semblants. Segons explica Santi Ameller, gràcies al sistema Blueknow són els productes
els que troben als usuaris i no els usuaris que troben el producte. És canviar el concepte, ja que és el producte el que, en base
al que fa l'usuari, es posa a la pantalla perquè l'acabi comprant.
"Tenim clients que ens han dit que des que van posar Blueknow estan venen allò que no es venia", afirma el Director Tècnic.
És el cas de la botiga de joguets online deMartina.com, que assegura que amb la tecnologia de Blueknow han aconseguit
vendre el 90% del seu estoc i augmentar el 30% les vendes globals.
 


