
Бизнес лесен за правене на 

всякъде



Програма за защита на 
потребителите

Програма за безопасност на 
транзакциите. Обратна връзка и 
система за оценка. Правила на 

пазара

Купувач

и

Продавач

и

Инфраструктура на онлайн и мобилната търговия на 

Алибаба

ДАНН

И
ТЕХНОЛОГИЯ ЕКИП

Логистични партньори

Инфраструкт

ура на 

логистиката

Други участнициФинанси

Онлайн маркетинг Социалн

и мрежи

Дигитално 

развлечение

O2O

Екосистема Алибаба 

груп



Предизвикателства за 

търговците
При трансграничните транзакции винаги възникват 

редица проблеми и предизвикателства за 

търговците, които могат така да възпрепятстват 

бизнеса и да направят по-сложен бизнес - потока. 



Искате ли да се сбогувате с високите разходи за 

търгове/експозиции

Щандове за търгове Транспорт Наем на хотел



Искате ли да се сбогувате с трафика/задръстванията

Задръстванията се случват във ВСИЧКИ 

градове



Искате ли да се сбогувате с неефикасните магазини

Традиционен магазин



Искате ли да се сбогувате със скъпата реклама

Има ли наистина ефект традиционната 

реклама?

Не знам 

колко хора 
видяха това?

Не знам кой 
го видя?

Не знам дали 

ще купят или 
не?



Най-честите предизвикателства за оцеляването пред които 

се изправят МСП

 Международната 

икономика през последните 

години не е добра

 МСП се сблъскват с 

различни проблеми в 

процеса на трансграничния 

бизнес

Намаляващи перспективи

/ поръчки от ЕС и САЩ

Растящи цени на

суровините

Инфлация

Нарушена

Верига на

снабдяване

Постоянни промени в

Нови пазани



Средството

Alibaba.com 
Въпреки че на съществуват някои проблеми при 

развиване на глобален бизнес, ние все пак 

виждаме някои шансове с подкрепата на

Alibaba.com



Глобални

купувачи
Глобални

доставчици

Типично МСП, от един до няколко 

служителя

Компании с всякакви размери

Предприемачи, е-търговци на дребно, агенти по покупката,

Многонационални корпорации и т.н. различни крайни 

пазари

Създаване на мост за глобални доставчици и купувачи



190+

Страни

2 Мил.+
Онлайн 

магазини

260 мил.+
Купувачи

15
Многоезичие

40+

индустрии

№.1
Платформа в B2B

трафика

Ресурси данни Alibaba април 2017

Обща картина на Alibaba.com



Ресурси: Alibaba юли 2016

Най-големият покупателен капацитет: 260 милиона купувача
RU 50M+

USA 33M+

ES 23M+

BR 20M+

IN 10M+

FR 9.5M+

UA 6.4M+CA 6.2M+

VN 6.0M+

UK 5.5M+

1

2

5

3

4

*Китай не е включен в картата



US UK INDIA CANADA RUSSIA AUSTRALIA GERMANY AUSTRIA MALAYSIA BRAZIL

Топ10 Страни на изпратени запитвания

САЩ, Великобритания и Индия са активен пазар на 

изпратени запитвания



Е-търговията и решението Alibaba.com



Проверка 

на 3-тата 

страна

неограничено

Постване на 

продукти

професион

ален уеб 

дизайн

Излагане

На продукти

Запитвания

За покупки
Търговски

мениджър

бизнес

тенденци

и

мобилно

приложение

Решение 1: Членство Златен доставчик



Проверка и удостоверяване на 3-ти страни



Персонализиране на професионален уеб-сайт





RFQ (заявка за оферта)

Проактивен достъп за доставчици, които да търсят и намират 

съвпадения по искания на купувачите

доставчикКупувач

Търсене на продукти по ключови думи

Допълнителни проучвания - услуги (EIP)

Постване на заявки за купуване в Alisource Pro

Купувачът поства 
искането за покупка

Проучване на
искането

Доставчиците оферират
Към потенциалните

клиенти

Проучване на
офертата

Комуникация Сключена сделка!



RFQ само за златни членове

 3 билиона USD търговски обем, постван от купувачите 

на ден.

 6 пъти по-висок процент на реализация в 

сравнение с нормалните запитвания.

2013 2014 2015

50,000
3 
билиона

RFQ https://sourcing.alibaba.com

 50，000+ нови RFQ на ден.

 Плащащи купувачи през Септември 2016.

https://sourcing.alibaba.com/


Тенденции за мобилни купувачи – Alibaba.com

Повече от 50% купувача достъпват Alibaba.com през 

смартфон

82% 81%
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Alibaba.com Traffic през смартфон и компютър

92%

78%

60%

43%

8%
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Активен бизнес през смартфон и компютър

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017



 Лесно управление на запитванията.

 Изпращане на оферти за получени RFQ.

 Промоциране на продукти в официални SNS канали.

 Търговия “на крак”.

AliSupplier App



 Разглеждане на милиони продукти през стотици категории.

 Директна комуникация с доставчици през система за съобщения.

 Кратък списък на препоръките, на база Вашите предпоциатния.

 Споделяне на продукти и информации за производители във Facebook, 

Twitter, Google+, и т.н.

 Изпращане на персонализирани запитвания за оферти до доставчици.

Alibaba.com App



Alibaba.com укрепи нашия бизнес и ни помогна да 

повишим доверието в нашата марка

Фирма: Flamingo Furniture Inc 

Местоположение: САЩ

Индустрия: мебели

Членство “Златен доставчик” от: 2014

https://www.youtube.com/watch?v=yyySm7Wk20U

Решение 1: Членство “Златен доставчик” – успешен случай

Винаги обучаваме членовете на нашия екип в това 

да се запознават и използват предимствата на 

центровете за обучение е търговия. Ученето е ключа 

към успеха. Използваме средството за 

комуникация за Търговски мениджъри колкото се 

може по-чест, за да се свържем с купувачи и 

продавачи. Това е най-добрият начин да се 

свържем с тях бързо.

Никога не пропускаме чек-ин в Biz Trends. Това се 

прави редовно, за да проучваме ежедневно 

резултатите на нашата фирма.

https://www.youtube.com/watch?v=yyySm7Wk20U


Video : www.youtube.com/watch?v=m-Hvw6mkT5M

Нашият семеен бизнес ,тук на красивото Златно 

крайбрежие на Австралия, се гордее със световните си 

иновации в областта на органичните и базирани на кокос 

храни, продукти за естествена красота.

За последните три години, Nature Pacific използва Alibaba, 

за да рекламира марката Banaban на международно ниво. 

От тогава, и след получаване на статуса Златен 

член, Banaban си осигури осем нови клиента за износ
в цял свят, с най-новата поръчка – пълен контейнер, 

възлизащ на 100,000 AUD продукти на Banaban за 

супермаркети в Испания – за тяхната първа поръчка.

Фирма: NATURE PACIFIC PTY LTD

Продукт: кокосово масло

AU Gold Supplier от 2015

История за успех – Семеен бизнес за кокосово масло в Австралия

https://www.youtube.com/watch?v=m-Hvw6mkT5M
https://www.youtube.com/watch?v=m-Hvw6mkT5M


Съвети за успех в Alibaba.com 

Съвети за 

успех

Опериране с 

профила

 Влизайте ежедневно в платформата

 Възползвайте се напълно от RFQ

 Център за учене

 Избор, проверка на запитванията

 Използвайте данни за управление на 

платформата

Персонал  Най-малко 1 член от персонала, който да се 

занимава с Alibaba

Безопасен бизнес  Проверка на купувачите



Изключително изучаване на успешни 

истории в Alibaba EMBA
Искаме да Ви предложим,

Култура и управление тип Alibaba

Тайната за успех на Alibaba

Най-напредничави интернет идеи

Свържете се с купувачи от Китай

Изследвайте възможностите на е-търговията

Решение 2: Мечтано пътешествие до Alibaba



Explore Alibaba 
Building Your Business 

through E-Commerce 
Solutions for 2B2C Platform

 Церемония по откриването
 Културата Alibaba
 Управление на Alibaba
 Въведение в бизнеса на Alibaba

 Тенденции за трансграничен бизнес
 Вътрешни новини от интернет 

индустрията
 Изучаване на бизнес казуси: 

“Предложение за бъдещите търговци”
 Преход от традиционните канали към е-

бизнеса

Решения за Бизнес към Бизнеса
Споделяне на успешни истории на компании и 
посещение на страниците
Опериране на B2B платформа за e-търговия

Решения за 2C пазар и износ за Китай
Он-лайн опериране - платформите Taobao, Tmall, 
Lazada
Регламенти и правила за навлизане на китайския пазар
Купувачи излъчват на живо (след пътуването)
Контакти на купувачи (след пътуването)

Съдържание на курса

Опционално посещение ( изберете 1 от 4)
Къщата Taiji  Zen
Китай (Хангджоу) пилотна зона за всеобхватна трансгранична търговия
Градът на мечтите
Alibaba бизнесът (логистика, финанси, компютърни услуги в “облак” и т.н.)




