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România în 2021

1



Sursa: Sondaj în magazinele partenere GLAMI, 01/2022

Rezumatul pieței
Piața de modă din România a continuat să crească în 2021, creșterea fiind,  în mare 
parte, condusă de e-commerce. Vânzările de modă online au crescut cu aproape 26% 
față de 2020 și se preconizează că vor crește în continuare cu 22% în 2022. Creșterea 
rapidă a e-commerce-ului de modă în 2021 și mai departe este susținută de saturația 
relativ scăzută a pieței: ponderea utilizatorilor de internet din populație este încă relativ 
scăzută, în comparație cu alte piețe din Europa Centrală și de Est, dar este în creștere.

5.8 mld lei
Venituri fashion e-commerce  
(2021)
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31.5%
Ponderea segmentului online în 
totalul retail-ului de modă 
(venituri, 2021)

Este clar că pandemia a adâncit inegalitățile 
dintre magazine - în timp ce un grup de 
branduri de top și-a depășit performanța 
înainte de pandemie, destul de multe companii 
se luptă încă să se adapteze la noua situație de 
pe piață. Magazinele sunt împărțite în ceea ce 
privește impactul pandemiei asupra afacerii 
lor: 44% văd efectele sale pozitive, spunând că 
le-a împins să optimizeze procesele companiei 
și să exploreze noi canale de marketing. O 
pondere aproape la fel de semnificativă a 
magazinelor (39%) spun că efectele sale au fost 
negative și le-a perturbat procesele de afaceri.

După 2 ani de pandemie, e-shopurile de 
modă văd impactul asupra afacerii lor în 
moduri foarte diferite.
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Ponderea online în totalul retail-ului de m
odă

Întrebare: "Cum ai evalua influența pandemiei 
COVID-19 asupra afacerii tale după 2 ani?":

Sursa: Statista



Vânzările magazinelor online de 
modă în 2021 

Sursa: Indicele vânzărilor în magazinele online pe GLAMI.ro

Comparația indicelui veniturilor magazinelor online de modă în 2021 cu anul precedent 
arată că shopping-ul online a continuat să crească în România. Anul s-a încheiat cu un 
sezon foarte puternic de Black Friday și perioada sărbătorilor de iarnă.

In
de

x 
vâ

nz
ăr

i  
20

20
/2

02
1 2020- Primul val COVID-19 

și închiderea magazinelor

Black Friday + 
Crăciun

În prima jumătate a anului 2021, rezultatele nu au 
părut atât de bune în comparație cu începutul anului 
2020, când, după o scădere inițială cauzată de 
incertitudinea în jurul noului virus,  am observat o 
creștere a veniturilor în timpul izolării și a închiderii 
magazinelor fizice. Cu toate acestea, după un început 
mai slab, veniturile au crescut continuu pe tot 
parcursul anului 2021, fără încetiniri semnificative, 
spre deosebire de ceea ce am văzut în vara lui 2020. 
Am văzut o creștere mare mai ales la sfârșitul anului, 
începând cu Black Friday. Spre deosebire de tendința 
din anii trecuți, luna decembrie a fost chiar mai 
puternică decât noiembrie.

Majoritatea magazinelor au 
raportat o creștere a veniturilor

Sursa: Sondaj în magazinele partenere 
GLAMI, 01/2022

Întrebare: În 2021, vânzările magazinului tău:
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Provocări în 2021/2022

Valoarea medie a comenzilor în fashion e-commerce nu a 
crescut semnificativ - în medie, a fost cu 2% mai mare față 
de 2020. Totodată, creșterea pe care magazinele online de 
modă au înregistrat-o în ceea ce privește veniturile totale în 
2021 nu a fost determinată de prețuri mai mari sau de o 
valoare medie mai mare a comenzii, ci mai degrabă clienții 
au făcut mai multe cumpărături în 2021.

10

55%
dintre e-shop-urile de modă își 
vor crește prețurile în 2022

+6-10%
Creșterea medie a prețurilor 
planificată de e-shop-urile de 
modă

Cât de importantă va fi inflația în 2022?

Printre principalele provocări ale anului 2021, magazinele online de modă au menționat 
în special o concurență mai puternică pe piață, managementul stocurilor, prețul crescut 
al reclamelor și o marjă mai mică din cauza necesității de a oferi reduceri mai mari. La 
pol opus, problemele de confidențialitate a datelor legate de actualizarea iOS pentru 
aplicațiile iPhone/iPad, angajarea sau concedierea angajaților sau procesarea 
comenzilor returnate nu sunt considerate ca fiind o mare provocare.

Sursa: Sondaj în magazinele partenere GLAMI, 01/2022

5

Cu toate acestea, mediul de piață va rămâne complex, cu noi provocări de abordat, cum ar fi 
întârzierile de transport și producție și creșterea costurilor, depășite de o situație geopolitică instabilă. 
Ceea ce va aduce, probabil, prețuri mai mari pentru clienți în 2022 - sondajul nostru a confirmat că 55% 
dintre jucătorii din fashion e-commerce intenționează să crească prețurile în 2022. Majoritatea acestor 
magazine a raportat planuri de a crește prețurile cu 6-10% - procent mai mare decât în   Cehia, dar mai 
mic decât în   Ungaria.

Concurență mai 
mare pe piață

Managementul 
stocurilor și oferta 

de produse

Prețuri crescute 
pentru publicitate

Marja mai mica datorită 
necesității de a oferi 

reduceri mai mari
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TOP  categorii, produse 
și stiluri în 2021

2



Confortul rămâne în alegerile multora   
În tot acest timp, nu toată lumea s-a întors la birou, astfel că 
hainele office nu au revenit printre alegerile oamenilor. Chiar 
dacă mulți credeau că hainele confortabile vor scădea în vânzări, 
acest lucru nu s-a întâmplat.     
Hanorace +25%                                                                                                                                                   
Treninguri +27%

Topul categoriilor din 2021                                                                                                              

Înapoi la viață, dar nu prea departe de confort
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Înapoi la extravaganță                                                                                                                                     
Odată cu vaccinarea la scară largă din 2021 au revenit și 
evenimentele sociale care au reușit să ne scoată din casă. Faptul că 
nu a mai fost carantină generală ne-a permis să participăm la 
evenimentele care s-au amânat luni de zile pe fondul pandemiei. 
Așadar, cererea pentru următoarele categorii de articole a crescut 
notabil:                   
Rochii +13%                                                                                                                                                              
Bluze și cămăși +23%
Fuste +4%                                                                                                                                                   
Pantofi cu toc +16%

De ajuns 
Îmbrăcămintea de casă, pe care cu toții am îmbrățișat-o în 2020, 
nu și-a menținut creșterea în 2021. De exemplu, halatele, 
categoria cu cele mai multe vânzări anul trecut, au avut o scădere 
în 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lenjerie -5%                                                                                                                                                             
Pijamale -11%                                                                                                                                                     
Halate -30%

Sursa: performanța categoriilor pe GLAMI.ro pe baza comenzilor, comparație 2021-2020.



Sneakers 
Nike Air Force 1

Pantaloni de 
trening gri

Fuste plisate Trening-uri

Rochii midi 
înflorate

Rochii negre 
din dantelă

Sursa: cele mai accesate produse pe GLAMI.ro în 2021

Cele mai populare produse
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Am analizat 50 cele mai accesate produse pe GLAMI.ro în 2021 și le-am grupat în 
următoarele subcategorii.

Sneakers Karl 
Lagerfeld

Geci matlasate 
bej

“Pentru Eobuwie - liderul de încălțăminte din e-commerce în Europa Centrală și de Est - 
adidașii s-au numărat printre categoriile de top. Cu toate acestea, din toamna anului 2021 
observăm o creștere a categoriilor precum bocanci sau pantofi de trekking. Platforma 
noastră de modă online Modivo a înregistrat o creștere a rochiilor, fiind printre categoriile de 
top populare timp de două trimestre în 2021, spre deosebire de 2020.

                     Pawel Beltkiewicz, Comparison Websites and Affiliate Acquisition, MODIVO

http://glami.ro/


18 Fashion e-commerce in 2020 Year in Review

Cele mai noi trenduri 
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Noua extravaganță
În condițiile în care lumea s-a săturat de pantaloni și 
bluze de trening, colecțiile de îmbrăcăminte de 
ocazie și de petrecere au revenit. Doar că au 
introdus noi detalii - pe lângă fustele mini, în trend 
au fost corsetele (+49%), rochiile tip sacou (+84%), 
pantalonii din catifea (+117%), articole cu penaj 
(+101%) și puloverele decupate pe umeri și claviculă 
sau cu croi asimetric (+111%).

Trendul Y2K cu influențe din anii '70
În 2021 am avut parte de revenirea a mai multor stiluri din 
trecut. Trend-urile anilor '90, cunoscute de generațiile 
tinere drept Y2K, au readus în prim-plan celebrele genți pe 
umăr, crop topuri, clemele fluturaș și multe alte printuri și 
culori nebune. Jacheta retro The North Face a crescut în 
căutări cu +83%. O altă revenire a fost reprezentată de 
moda anilor '70 și ai ei blugi și pantaloni largi. Vesta 
tricotată a fost trendul cel mai surprinzător al anului, 
înregistrând creșteri de până la +51%.

Stilul atletic evazat
Trendul "athleisure" se ține încă tare pe poziții și nu pare că 
va pleca curând, însă noile colecții de anul acesta au 
îmbrățișat colanții evazați (+63%). Confortabili și cu un 
aspect elegant, aceștia au reprezentat categoria cea mai 
căutată la un moment dat și nu multe branduri s-au dat în 
spate de la a introduce acest model în colecțiile lor.
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Top 10 branduri

Sursa: Date interne GLAMI.ro, comparația comenzilor în 2021.
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7.

8. 

9.

10.

1.

2.

3.

4.

Acestea sunt cele mai populare branduri în rândul utilizatorilor GLAMI - produsele 
lor au fost plăcute și adăugate cel mai des în wishlist de către utilizatori în 2021.



Trenduri 2022

Totul despre 
personalizarea avansată
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De ce hiperpersonalizare?
Așteptările consumatorilor sunt în continuă schimbare și evoluție. În același timp, 
publicitatea online devine din ce în ce mai scumpă - conform cercetării GLAMI la care au 
participat magazinele partenere GLAMI, creșterea costurilor de publicitate este 
considerată una dintre cele mai mari provocări pentru 2022. Ceea ce nu este o surpriză - 
costurile de publicitate pe rețeaua de socializare Facebook au crescut cu 47% în 
trimestrul trei în 2021, comparativ cu același trimestru în 2020, potrivit datelor 
Emarketer.

Pentru a concura eficient, companiile trebuie să aibă un impact semnificativ asupra 
clienților lor și să-și sporească prezența. Una dintre cele mai ușoare modalități de a face 
acest lucru este hiperpersonalizarea, ceea ce presupune personalizarea avansată a ofertei 
și a experienței clienților, obținute prin utilizarea datelor, a inteligenței artificiale și a 
analizei predictive.

Creșterea vânzărilor. Un conținut mai relevant crește rata de conversie și 
rata de clic, ceea ce duce la vânzări mai mari. Mai multe exemple și rezultate 
pot fi găsite în acest raport de la Insider.

“Companiile care nu mai sunt capabile să personalizeze experiența clienților la scară 
largă vor fi nevoite să cheltuiască cu aproximativ 10%-20% mai mult pe marketing și 
vânzări pentru a-și atinge nivelul actual de rentabilitate.

McKinsey 

Care sunt beneficiile pentru afacerea ta:

Agilitate. Afacerea ta va fi gata să răspundă la schimbările în preferințele 
clienților înaintea competiției.

Creșterea loialității față de brand. Prin intermediul hiperpersonalizării, 
clienții tăi vor știi că iei în considerare preferințele lor și afacerea ta se 
străduiește să le îmbunătățească și să le ușureze experiența online, ceea ce le 
va crește loialitatea față de brandul tău.

Creșterea calității datelor. Hiperpersonalizarea îți va ajuta afacerea să 
se concentreze pe obținerea de date organizate.

https://www.emarketer.com/content/facebook-ad-spending-continues-grow
https://useinsider.com/roi-of-personalization/
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-customer-centric-approach-to-marketing-in-a-privacy-first-world
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Actualizarea conținutului site-ului în 
funcție de comportamentul utilizatoruluiSTUDIU DE CAZ - GLAMI

Comunicare hiperpersonalizată

Poți include recomandări de produse 
personalizate pentru a crește CTR-ul 
(Click-Through rate) sau pentru a trimite 
e-mailuri în intervalele de timp în care 
utilizatorul respectiv este cel mai probabil să 
îl deschidă. Folosind doar câteva date despre 
utilizator, cum ar fi valoarea medie a 
comenzii, magazinele pot crea o reducere 
personalizată și pot salva marja suplimentară 
pentru fiecare comandă.

IMPLEMENTARE: folosește servicii de e-mail 
bazate pe inteligență artificială, precum 
Klaviyo, Exponia, Drip sau Omnisend.

Exemple de hiperpersonalizare

Filtre personalizate

Produse personalizate
+10% venituri/sesiune 
+2.5% CTR

+2.5% venituri/sesiune 
+0.3% CTR

Ce așteaptă clienții de la 
hiperpersonalizare?

Sursa: McKinsey - Next in Personalization consumer survey. 
Iunie/iulie 2021, eșantion de 1013 persoane, considerate pentru a 

se potrivi cu populația generală din SUA cu vârsta de peste 18 ani.

Această funcție poate fi implementată în 
feluri diferite - afișată în partea de sus a 
paginii de categorie sau a paginii de start, 
disponibilă după efectuarea unei comenzi 
sau ca articole complementare la cele deja 
adăugate.

IMPLEMENTARE: chiar dacă nu ai o echipă 
dedicată inteligenței artificiale, există o gamă 
largă de instrumente care pot fi utilizate 
pentru livrarea de conținut dinamic pe site - 
Google Optimize,  HubSpot, Sleeknote, 
Personyze, Nosto și multe altele.

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=052868fd-b994-4ae8-a5f0-40c32905fd0a&hctky=12858564&hlkid=18b811be86344d518c56b2a7bb488795
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Consimțământul este totul: 
confidențialitatea datelor
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Odată cu utilizarea din ce în ce mai frecventă a personalizării în e-commerce, 
există o preocupare tot mai mare cu privire la confidențialitatea datelor, ceea 
ce ridică întrebarea: cum trebuie folosită personalizarea, abordând în același 
timp în mod responsabil problemele de confidențialitate a datelor? Potrivit 
KPMG, 86% dintre respondenți își exprimă o îngrijorare din ce în ce mai mare 
cu privire la confidențialitatea datelor, în timp ce 30% nu sunt dispuși să-și 
împărtășească datele personale din niciun motiv.

De ce confidențialitatea datelor 
este importantă?

15

Reglementări care vin în vigoare
Directiva privind confidențialitatea electronică 2002/58/CE (sau cunoscută, în general, sub 
numele de Legea cookie-urilor) impune reguli pentru protecția vieții private electronice și se 
aplică oricărui tip de tehnologie care stochează sau accesează informații pe dispozitivul unui 
utilizator. Principalele companii de tehnologie au luat deja măsuri pentru a se conforma:

Actualizare Apple iOS 14.5
Actualizarea confidențialității restrictive solicită acum utilizatorilor să se înscrie în 
mod explicit pentru a-și împărtăși identificatorul unic pentru agenții de publicitate 
(IDFA) cu aplicațiile. IDFA este o cheie pentru livrarea de reclame personalizate - 
această schimbare pune în risc 84 de miliarde de dolari din veniturile anuale din 
reclame Facebook.

Blocarea cookie-urilor terță parte în Chrome
Deși cookie-urile sunt utilizate pe scară largă pentru a asigura o experiență web mai 
personală, ele ajută, de asemenea, agențiile de publicitate să analizeze utilizatorii pe 
baza profilurilor lor comportamentale.

Ce înseamnă acest lucru pentru companii?
Toate cele de mai sus au ca rezultat o capacitate limitată de a urmări datele corecte, de a 
culege informații comportamentale și demografice care ajută în prezent companiile să facă 
publicitate și să ia decizii în mod eficient și, în cele din urmă, vor dilua eficiența marketingului 
digital. Aceste schimbări modelează industria și creează o cerere internă pentru noi abordări și 
strategii cu privire la modul în care trebuie gestionate afacerile online, pentru a le face demne 
de încredere, importante și sigure pentru clienți.

Fashion e-commerce. Trenduri 2022.

https://advisory.kpmg.us/articles/2021/bridging-the-trust-chasm.html?utm_source=vanity&utm_medium=referral&mid=m-00005652&utm_campaign=c-00107353&cid=c-00107353


2

3

1

16 Fashion e-commerce. Trenduri 2022.

Cum să îți optimizezi strategia

Comunicarea trebuie să fie 
transparentă                                                                                                                         
Operarea datelor confidențiale 
trebuie să fie ușor de înțeles. 
Studiile recente ne arată că 45% 
dintre oameni își doresc să fie 
informați de modul în care datele 
lor personale sunt folosite de 
branduri.

Oferă ceva la schimb                                                                                                                                       
Mai mult de jumătate dintre clienți ar fi dispuși să-și distribuie datele personale 
pentru a obține ceva în plus. Pentru acest schimb de informații, oamenii pot să 
beneficieze de reduceri personalizate, recomandări bazate pe lista lor de 
cumpărături sau acces la diferite servicii sau funcții noi.

Sursa: McKinsey, 2037 respondenți în SUA, Aprilie 2021

În loc să utilizeze toate datele disponibile 
despre clienți, brandurile ar trebui să se 
concentreze pe a le arăta clienților că îi pot 
ajuta mai întâi, apoi să identifice echilibrul 
potrivit de date pentru a spori relevanța 
mesajului, fără a face lucrurile prea personale.

 Martha Mathers, vicepreședinte Gartner.

“

Colectează cât mai multe 
informații de la clienții tăi                                                                                          
Stabilește-ți ca prioritate adunarea 
a cât mai multor date de la clienții 
tăi, în ciuda limitărilor care există. 
Gândește-te la modalitățile posibile 
prin care utilizatorii să își dorească 
să se implice, fie că ne referim la 
chestionare sau alte cercetări. 

Rezultate posibile din colectarea 
datelor de la clienți   

Sursa: BCG

16%
s-ar bucura să distribuie

50%
ar considera distribuirea

34%
nu ar fi dispuși să distribuie

2.9X 
Creșterea 
veniturilor

-1.5x 
Costuri

https://www.prweb.com/releases/new_study_by_tealium_reveals_half_of_consumers_dont_feel_well_informed_about_how_businesses_use_their_data/prweb16735237.htm
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=052868fd-b994-4ae8-a5f0-40c32905fd0a&hctky=12858564&hlkid=18b811be86344d518c56b2a7bb488795https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-customer-centric-approach-to-marketing-in-a-privacy-first-world
https://www.bcg.com/en-sea/responsible-marketing-with-first-party-data-in-asia-pacific-a-200-billion-value-unlock-opportunity
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Alege cumpărăturile transmise 
în direct sau pe TikTok



Ce înseamnă cumpărăturile 
transmise în direct?

18 Fashion e-commerce. Trenduri 2022.

280%
Creșterea anuală a comerțului 

live între 2017 și 2020.

>60%
Dintre participanții la această 

cercetare din China au 
achiziționat produse din 

transmisiuni live anul trecut.

Cumpărăturile transmise live reprezintă o strategie de marketing care presupune prezența unei 
gazde, de obicei o vedetă sau un creator de conținut, care promovează un produs printr-o 
transmisiune live. Acest trend vine din China și a adus o creștere fabuloasă pentru comerțul 
transmis live, înregistrând un profit de peste 280% între 2017 și 2020. Piețele occidentale prind 
acest trend din urmă. În Statele Unite, evenimentele organizate cu scopul shopping-ului transmis 
în direct au generat câștiguri de până la $5.6 miliarde în 2020 și se preconizează că, până în anul 
2026, această strategie de marketing va aduce câștiguri cu 20% mai mari pentru e-commerce.

Tommy Hilfiger: Și acest brand adoptă trendul cumpărăturilor live. În 
august 2020 a atras mai bine de 14 milioane de vizualizări într-o 

transmisiune live din China, în urma căreia au rezultat stocuri epuizate la 
peste 1 300 de hanorace în numai două minute.

Ce trebuie să știi:

Studiu de caz: ALDO
Magazinul de pantofi Aldo a 
înregistrat o rată de 
angajament de până la 
308% și a înregistrat peste 
17 000 de vizualizări pe site 
în primele cinci zile de la 
evenimentul de 
cumpărături live din 2021.

3
2
1Procesul de cumpărare al unui produs va fi unul mult 

mai rapid, mai ales pentru produsele cu stoc redus.          

Interacțiunea dintre gazdă și client va aduce brandului tău 
o notă umană.  

Numărul produselor returnate este mult mai mic. 
Conform datelor Coresight, clienții care cumpără în 
direct au cu 40% mai puține șanse să returneze un articol 
decât cumpărătorii online.

Sursa: McKinsey 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/its-showtime-how-live-commerce-is-transforming-the-shopping-experience
https://www.shopify.com/enterprise/live-shopping
https://www.google.com/url?q=https://www.retailtouchpoints.com/topics/digital-commerce/livestreaming-update-coresight-debunks-5-common-myths&sa=D&source=editors&ust=1644514406412425&usg=AOvVaw2jSOuefkrteiWWHTPdfk6J
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/its-showtime-how-live-commerce-is-transforming-the-shopping-experience


Nu în ultimul rând, TikTok
Transmisiunile live sunt prezente pe majoritatea platformelor de media precum Youtube, 
Facebook sau Instagram. Cum rămâne cu TikTok-ul, cea mai populară platformă socială din zilele 
noastre? TikTok-ul este singura rețea socială unde, chiar dacă are doar câțiva urmăritori, brandul 
tău are capacitatea de a atrage în comunitatea sa sute de vizualizări. TikTok-ul are o putere 
imensă de a ajunge la publicul tânăr, dar platforma încet-încet acaparează și utilizatorii mai în 
vârstă. 32% din utilizatorii de pe TikTok au vârsta cuprinsă între 25-34 de ani.

BUNE PRACTICI PE TIKTOK:

7.8mld
Vizualizări în urma 

hashtag-ului TT 
#TikTokmademebuyit

#1
 În 2021 TikTok a devenit cea mai 

populară platformă în urma 
accesărilor.

Studiu de caz:                                                                                                                                                  
RIVER ISLAND                                                                                                                                                           
Provocarea #GlowingOut                                                                                                                                         
Brandul RIVER ISLAND a colaborat cu 
8 creatori de conținut care au 
acceptat provocarea. Aceștia au 
postat video-uri prin care le-au 
arătat utilizatorilor cum să-și posteze 
ținutele de petrecere. 38 000 de 
oameni au participat, reușind să 
creeze 76 000 de video-uri care au 
ajuns să atragă atenția a 17.3 
milioane de utilizatori. În plus, 90% 
dintre utilizatorii care au accesat 
site-ul riverisland.com în urma 
campaniei au fost utilizatori noi.   

Sursa: Kantar

Aerie, un magazin de haine sport de femei, a 
întâlnit succesul cu produsele sale, mai ales cu 
modelul lor de colanți Crossover, care a 
devenit viral pe TikTok. Pentru a-și valorifica 
audiența pe TikTok, Aerie a fost printre primele 
magazine care și-au activat funcția Dynamic 
Showcase Ads (DSA). Poți afla mai multe 
despre studiul de caz aici.

Studiu de caz: AERIE   
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3
2
1Inițiază și participă la provocări.      

Fashion e-commerce. Trenduri 2022.

Folosește idei, mișcări sau concepte simple.

Dă-ți frâu liber creativității în formarea 
identității brandului.

https://www.kantar.com/uki/inspiration/advertising-media/the-power-of-tiktok
http://riverisland.com/
https://www.kantar.com/uki/inspiration/advertising-media/the-power-of-tiktok
https://www.tiktok.com/business/en/inspiration/aerie-397


GLAMI este cel mai mare motor de căutare de modă din Europa, care conectează mii de 
cumpărători cu branduri și magazine online într-un singur loc în fiecare zi. Simplifică 
experiența de descoperire a modei și cumpărăturile, printr-o clasificare inteligentă a 
produselor și o selecție de modă adaptată fiecărui individ.

Despre GLAMI
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14
țări

40+
milioane de 

vizitatori lunar

15+
milioane de 

produse

4000+
de magazine online

350+
mii de comenzi 

lunar

5,5
milioane de followers 

pe social media

Acest raport face parte din proiectul GLAMI Fashion (Re)search, un studiu regulat pe care 
GLAMI îl efectuează pe piețele sale de interes, cu scopul principal de a înțelege dinamica 
e-commerce-ului de modă. În acest raport, am folosit rezultatele sondajului realizat pe 
magazinele de modă partenere, date interne privind categoriile și performanța 
produselor, precum și date din rapoarte terță parte, pe care le trimitem întotdeauna la 
sursa originală.

Despre metodologia raportului
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