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Miről lesz szó? 

• A szűrési rendszerekről, mint a 
legsikeresebb webáruházak eszközeiről 

• Megmutatjuk, hogy miért hasznosak 

• Megmutatjuk, hogy hogyan érdemes 
őket használni 

• Megmutatjuk, hogy hogyan valósítható 
meg mindez a ShopRenterben 



arukereso.hu 



Milyen előnyei vannak a szűrési rendszernek? 

• Sokkal hatékonyabb választás segítést 
tesznek lehetővé 

• Ezáltal a vevők jobban ki tudják választani a 
számukra optimális termékeket 

• Emiatt javul a konverziós ráta, vagyis azonos 
látogatószám mellett nőnek az eladások 

• Nő a vevői elégedettség, emiatt a visszatérő 
vevők aránya 



zappos.com 



Mi ennek az elméleti háttere? 

• Vevők eltérő ismeretszinttel rendelkeznek a 
termékeinket illetően 

• Plusz a vásárlási folyamatukban is eltérő helyen 
járhatnak 

• A termékeink közötti választást egész más 
szempontok befolyásolhatják, és erre NEM lehet 1 
univerzális megoldást biztosítani 

• A szűrési rendszer lehetővé teszi, hogy a vevők a 
saját logikájuk alapján találhassák meg a számukra 
optimális terméket 



kirakat.hu 



Hogy néz ki egy szűrési rendszer a gyakorlatban? 

• Szűrési technikák 

– Termékek tulajdonságai szerint 

– Termék felhasználhatóság szerint 

– Szűrési lehetőségek szerint 

• Checkboxok segítségével 

• Legördülő menüből választva 

• Csúszkákkal 

• A választás mindig a termékkör és az adott 
tulajdonság értékeitől függ 



olcso.hu 



Mitől lesz jó egy szűrési rendszer? 

• Rugalmas – bármikor lehet új szűrési lehetőségeket 
beállítani 

• Csak ott jelenik meg, ahol szükség van rá 

• Lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több paraméter 
alapján is lehessen szűrni 

• Egyértelműen látszik, hogy milyen szűrést 
hajtottunk már végre, mire lehet még szűrni, 
hogyan lehet a meglévő szűrést megszüntetni 

• Lehet limitálni az egyszerre megjelenő szűrési 
lehetőségek számát (lehetőleg elől a 
leggyakoribbak) 



amazon.com 



Hogyan döntsük el, hogy mire lehet szűrni? 

 

• Kategóriánként teljesen eltérőek lehetnek 

• Az adott termékkörre specifikusan kell ezeket 
meghatározni 

• Összegyűjteni azt a top 4-5 tulajdonságot, 
mely alapján keresni szoktak a vevők 
termékeket 

• Ha ezeket nem tudnánk, érdemes a vevőket 
megkérdezni, hogy ők milyen szempontok 
alapján válogatnak 



megjelenés a boltban 



Hogyan állítsuk be mindezt a ShopRenterben? 

• A Beállítások > Termék beállítások > Szűrő beállítások 
menüpontban lehet beállítani őket 

• Szűrő modul beállítások 

• Szűrő dobozok beállításai 
– A szűrődobozban egy tulajdonság értékeire lehet szűrni 

– A dobozok tulajdonságonként állíthatóak be 

– Doboz beállításai 

• Címkék 

• Megjelenítési módok 

– Jelölőnégyzetek 

– Lista 

– Csúszka 

• Kategóriabeállítások 



szűrők listája 



szűrők beállítása 



Köszönjük a figyelmet! 


