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Онлайн-торгівля модним одягом повинна орієнтуватися на подальше зростання та 

розширення асортименту. Крім того, у зв’язку з сезонними коливаннями, 

періодами підвищеного попиту і короткочасними трендами необхідна 

максимальна гнучкість у сфері логістики, а використання чутливих або коштовних 

матеріалів передбачає специфічні вимоги до облаштування складів. Успішні 

інтернет-магазини модного одягу повинні перш за все відповідати особливим 

вимогам у сфері логістики:  

на відміну від решти інтернет-магазинів цим компаніям доводиться рахуватися не 

тільки з постійним та непередбачуваним зростанням за відносно короткі проміжки 

часу. 

 

Компанії, які працюють у сфері модного одягу, повинні коригувати свій асортимент 

залежно від пори року й до того ж враховувати тенденції, що швидко змінюються. 

Для збереження позицій на ринку асортимент продуктів слід постійно адаптувати до 

потреб клієнтів та відповідним чином доповнювати, крім того, на складі потрібно мати 

великий і різноманітний перелік найменувань, щоб відправка замовлених товарів 

відбувалась якомога швидше. На даний момент постійна наявність продуктів та 

швидка доставка належать до стандартних очікувань клієнта. Крім того, у порівнянні 

з іншими напрямками онлайн-торгівлі, у сфері роздрібних продажів модного одягу 

доводиться стикатися з великою кількістю повернень.  
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Тенденція до покупок модного 

одягу через інтернет зберігається 
 
У сфері онлайн-продажів модного одягу з доставкою ринок ще довго буде 

залишатися ненасиченим, а тенденція до значного зростання, що відмічалась 

протягом попередніх років, буде зберігатися. 

Лише протягом 2017 року доходи від продажів через інтернет одягу, взуття, сумок та 

аксесуарів склали близько 340 мільярдів євро, а до 2022 року оборот має сягнути 

600 мільярдів євро (джерело: 

Statista). У Німеччині оборот у цій 

галузі на даний момент становить 

12,35 мільярдів євро, а ключовими 

гравцями на ринку є інтернет-

магазини брендів Zalando, Bonprix 

та H&M.   

 

Тенденція до онлайн-покупок 

модного одягу буде зберігатися і в 

майбутньому. У порівнянні зі звичайним роздрібним магазином клієнтові доступний 

ширший асортимент продуктів, товар доставляється безпосередньо додому, де його 

можна приміряти в будь-який час у спокійній обстановці. Цю перевагу вже 

використовують багато клієнтів і в майбутньому будуть використовувати ще частіше. 

Кількість замовлень модного одягу через інтернет також зростає, і при цьому 

клієнти розраховують на швидку доставку та негайне надходження товарів. 
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Вимоги до сфери онлайн-торгівлі 

модним одягом у контексті 

логістики 
 

Тенденція до переходу на омніканальний збут у сфері 

онлайн-торгівлі модним одягом 
 

Які наслідки це несе для логістики компаній, що торгують вроздріб модним одягом і 

повинні використовувати цю зміну поведінки покупців для збереження своїх позицій 

на ринку? Як ставляться продавці модного одягу до постійного зростання ринку 

онлайн-продажів, як вони можуть до цього адаптуватися та як реагують на 

неможливість точного прогнозування зростання і попиту в майбутньому? 

 

Часто у зв’язку з переходом на омніканальний збут продажі в стаціонарному 

магазині комбінують з продажами через інтернет. Це призводить до зменшення 

асортименту у стаціонарних торгових залах, а складські площі на місцях (за умови їх 

наявності в принципі) у порівнянні з епохою продажів виключно «через прилавок» 

значно зменшуються. У таких продавців клієнти здійснюють частину покупок у 

«фізичному магазині», а в разі відсутності потрібного товару його можна замовити 

безпосередньо в інтернет-магазині цієї ж компанії. Після цього товар відправляється 

додому до клієнта, а при бажанні його можна отримати у звичайному магазині 

компанії (послуга Click & Collect) і там же приміряти. 

 

Разом з тим, відмічається постійне зростання кількості компаній, які продають одяг, 

взуття та аксесуари виключно через інтернет і позиціонують себе на ринку 

роздрібної торгівлі модним одягом як суто інтернет-магазини. Кожна з цих 

стратегій продажів ставить перед зацікавленими компаніями численні вимоги у сфері 

логістики. 

 

 

 

 



 Інформаційний матеріал  Поради щодо організації логістики у сфері онлайн-торгівлі одягом 

 LLC "BITO SKLADSKI SYSTEMY Ukraine" | www.bito.com    
5  

 
Сезонні коливання, високий 

показник повернень і труднощі з 

прогнозуванням 
  
Ринок модного одягу особливо схильний до сезонних коливань. Зміна пір року сама 

по собі автоматично призводить до періодичної зміни видів використовуваного одягу, 

через що доводиться постійно переміщувати складські запаси та надзвичайно гнучко 

модифікувати їх. Крім того, у сфері модного одягу значну роль відіграють зміни моди, 

трендів і не завжди 

передбачуваний попит з боку 

покупців. Це додатковий 

чинник, який власники інтернет-

магазинів повинні враховувати 

при організації складської 

діяльності для забезпечення 

високого рівня гнучкості та 

простоти обробки. Свою роль 

відіграють, зокрема, періоди 

знижок, які призводять до 

періодичного тимчасового зростання попиту і кількості замовлень та, як наслідок, 

вимагають певної гнучкості в процесі комісіювання. 

 

Обробка повернень 
 

Характерною особливістю сфери онлайн-торгівлі модним одягом є високий показник 

повернень. Якщо порівнювати з іншими сферами, у цьому сегменті товари частіше 

повертають в інтернет-магазин через те, що річ не сподобалась, не підійшла або не 

відповідає очікуванням покупця. Максимальна швидкість та ефективність обробки 

повернень важлива не лише на етапі отримання і сортування. При цьому необхідно 

забезпечити якнайшвидше надходження товару на склад з подальшим 

розсортуванням, щоб товарна позиція була знову доступна для придбання. 
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Наявність на складі — гарантія швидкої доставки 
 

При замовленні через інтернет клієнти хочуть якомога швидше отримати свій товар. 

Для уникнення затримок з доставкою інтернет-магазин повинен постійно мати в 

наявності велику кількість продуктів, і бажано — різноманітних кольорів, розмірів 

тощо. Для розміщення широкого асортименту продукції з великою глибиною запасів 

потрібні місткі склади, адже тільки в такому разі можна забезпечити практично 

постійну наявність всіх найменувань з метою скорочення термінів доставки. 

  

Які позиції та з якою частотою замовляють? Які колекції користуються значним 

попитом, а які продаються не надто добре? Який тренд проявиться у цьому сезоні 

особливо чітко і буде користуватись підвищеним попитом? Скільки замовлень 

надходить? Який загальний попит? У сфері онлайн-продажів модного одягу, як і в 

секторі традиційних продажів, важко прогнозувати кількість та обсяги замовлень, 

зростання і попит на певні позиції та асортимент. 

 

Тому ще важливішим стає питання? Як мені організувати свої запаси? Як 

забезпечити максимальну гнучкість роботи складу? 

 

 

 

У разі значної кількості повернень доцільно 

обладнати окремі сховища повернених 

продуктів у вигляді поличкових стелажів, 

що складаються з розташованих на кількох 

рівнях полиць з перегородками. Ці так звані 

«голуб’ятні» слугують для сортування та 

безпосереднього завантаження повернених 

товарів. 
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Спеціалізовані логістичні 

рішення для сфери онлайн-

продажів модного одягу: 
 

Що слід враховувати? 
 

У сфері онлайн-продажів модного одягу існує потреба не лише у високій місткості 

складів для розташування відповідних запасів продукції. Необхідно використовувати 

складську систему, яка передбачає можливість розширення та модернізації і 

дозволяє з максимальногнучкістю та швидкістю реагувати на умови, що постійно 

змінюються. 

 

 

 

Крім того, важливу роль відіграє 

забезпечення захисту і збереження 

чутливих матеріалів, що 

використовуються для виготовлення 

одягу, взуття та аксесуарів у процесі їх 

зберігання і комісіювання. Саме тому у 

сфері логістики текстилю, зокрема — 

логістики коштовного одягу і брендів, 

ключове значення має тип складського 

обладнання, адже воно має 

забезпечувати дбайливе зберігання 

чутливих тканин. Крім того, акуратне 

зберігання товарів опосередковано 

сприяє зниженню кількості повернень і 

дозволяє утримувати цей показник на 

низькому рівні. 
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Залежно від кількості замовлень та обороту продукції слід визначити, який принцип 

логістики буде більш доцільним — на базі ручної чи автоматичної складської 

системи, або ж ідеальним рішенням для зберігання і комісіювання буде комбінація 

цих систем. 

 

Як має здійснюватись комісіювання? У сфері онлайн-торгівлі модним одягом часто 

використовують багатоетапне комісіювання — комплектування здійснюється за 

окремими позиціями, а потім замовлення консолідуються. Поличкові стелажі з 

пересувними перегородками можуть використовуватись для накопичення окремих 

позицій одного замовлення в індивідуальних відділеннях. При цьому дедалі ширше 

використовується метод «безпаперового» комісіювання. 

 

Для комісіювання найбільш ходових товарів і продуктів, що користуються значним 

попитом, інколи використовується метод крос-докінгу (наскрізного складування). 

При цьому комплектування замовлень здійснюється на проміжному складі 

безпосередньо з палети, на якій товар надійшов від виробника, що дозволяє 

скорочувати маршрути та економити час і гроші. 

 

Поличкові стелажі як гнучке 

рішення для зберігання 
Для логістики у сфері онлайн-торгівлі модним одягом 
 

Максимальну гнучкість, як і раніше, забезпечують ручні системи. Тому використання 

поличкових стелажів має важливе значення і для сфери онлайн-торгівлі модним 

одягом. Поличкові стелажі BITO можна легко і просто дообладнувати, 

переобладнувати і переміщувати без жодних проблем. Доступ до стелажів можливий 

з обох боків, їх можна використовувати для зберігання та комісіювання товарів різних 

розмірів з використанням контейнерів і картонної тари. Залежно від виду продуктів, 

що зберігаються, а також контейнерів або картонної тари, які використовуються для  

упаковки продуктів, можна підібрати полички відповідної глибини. Полички можна 

легко перевішувати і встановлювати в різних кількостях та на різних рівнях стелажа 

залежно від поточних потреб. 

 



 Інформаційний матеріал  Поради щодо організації логістики у сфері онлайн-торгівлі одягом 

 LLC "BITO SKLADSKI SYSTEMY Ukraine" | www.bito.com    
9  

 

 

Перегородки, що забезпечують економію місця та 

оптимізацію процесу сортування 
 

Для полегшення сортування кожну полицю стелажа можна поділити на відділення 

різних розмірів за допомогою індивідуальних перегородок, що не потребують 

складного монтажу. Як приклад надзвичайно практичного рішення можна навести 

перегородки висотою 150 мм з жовтого пластику. Для замовлення доступні 

перегородки різноманітних розмірів для використання з полицями різної глибини. 

Пластикові перегородки не мають гострих кромок, а яскравий колір забезпечує їх 

добру помітність, завдяки чому можна швидко оцінити розмір відділення. Положення 

перегородок регулюється безступінчато, при потребі їх можна без зайвих зусиль 

переставити для отримання відділень потрібного розміру. Крім того, перегородки 

легко пересуваються. 

 

 

 

Використання окремих відділень дозволяє 

максимально ущільнити площу зберігання в межах 

одного поличкового стелажа і забезпечити 

доступність невикористовуваної площі. Таке 

рішення дозволить значно полегшити виконання 

різноманітних робочих операцій у сфері 

складського зберігання та комісіювання і створити в 

інтернет-магазині належні умови для зручного 

сортування повернених замовлень, а також 

економію площі та часу. Товари можуть 

викладатись безпосередньо на полиці або 

зберігатися в картонній тарі (наприклад, в коробках 

для взуття). 
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До того ж, високоякісні поличкові стелажі не мають гострих кутів та кромок. Даний 

аспект має надзвичайно важливе значення при зберіганні модного одягу на складах 

інтернет-магазинів модного одягу. Це дозволяє не лише забезпечити дбайливе 

зберігання цінних виробів з текстилю, але й значно знизити ризик випадкового 

пошкодження ніжних тканин і коштовного одягу у процесі комісіювання. 

 

Упорядковане зберігання товарів 

у підвішеному стані 

 

Для дбайливого зберігання предметів 

коштовного одягу чудово підходять ручні 

системи для зберігання у підвішеному стані. 

Вставки, що інтегруються в поличкові стелажі, 

являють собою ідеальне рішення для 

зберігання одягу на вішаках у підвішеному стані 

і дозволяють запобігти появі складок. Цей 

спосіб зберігання оптимально підійде для 

складських приміщень стаціонарних магазинів, 

оскільки він дозволяє забезпечити 

упорядковане зберігання продукції напоготові 

для продажу. 
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Контейнери і піддони BITO 

для інтернет-магазинів 

модного одягу 
 

Стабільне і довговічне рішення для роботи з картонною 

тарою 
 

Як забезпечити дбайливе, захищене та упорядковане зберігання виробів з текстилю, 

які не потребують підвішування, а також взуття чи аксесуарів? Для таких цілей 

ідеально підійдуть надзвичайно міцні вологонепроникні контейнери BITO з 

можливістю індивідуального маркування. Асортимент продукції включає пластикові 

контейнери різноманітних розмірів та кольорів з можливістю маркування методом 

друку, з перегородками, що забезпечують покращене сортування дрібних деталей, а 

також з кришками та без них. 

 

Для транспортування товарів або картонної тари, які з міркувань економії часу не 

можна помістити в контейнери, чудово підійдуть піддони BITO. Ці надзвичайно міцні 

засоби для транспортування дозволяють безпечно переміщувати за допомогою 

складської техніки вантажі різноманітних розмірів. До того ж, вони забезпечують 

додатковий захист товарів, оскільки картонна тара не вирізняється стійкістю до 

ударів та довговічністю. 
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Про нас:  

глобальний гравець, що 

любить свій регіон 

 

Компанія BITO Lagertechnik 

Bittmann GmbH асоціюється з 

інноваційним складським 

обладнанням. Як один із 

небагатьох комплексних 

постачальників, ми розробляємо, 

виробляємо і продаємо системи 

стелажів, контейнерів, рішення для 

комісіювання і транспортування 

для всіх галузей. Наше міжнародне 

промислове підприємство, кількість 

клієнтів якого перевищує 70 000, 

належить до провідних гравців на 

європейському ринку. Складське 

обладнання «Made in Germany»: 

Як
 
невелика сімейна компанія з 

багатими традиціями, ми діємо по 

всьому світу і разом з тим любимо 

свою батьківщину. 

З моменту заснування у 1845 році штаб-квартира нашої компанії, а також підрозділи, 

що займаються розробкою і виробництвом, базуються в домашньому регіоні. 
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 ПІДХОДЯЩІ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ 

ГАЛУЗЕЙ, ПРОДУКТІВ ТА КОМПАНІЙ: 

Ми підготували для Вас перелік особливо цікавих проектів, 

які дозволять Вам переконатися у тому, що ми можемо 

запропонувати оптимальні рішення у сфері складської 

діяльності, здатні задовольнити різноманітні потреби у 

різних сферах. 

 

https://www.bito.com/uk-ua/rekomendaciji/ 
 
 

 ПЕРЕЛІК НАШИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ У ЄВРОПІ ДОСТУПНИЙ ЗА 
ПОСИЛАННЯМ: 

 
     https://www.bito.com/uk-ua/kompanija/pidprijemstva-ta-filiali-po-vsomu-svitu/ 

 
 

 ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ТУТ: 

 
      https://www.bito.com/uk-ua/kontakt/zapit-kontaktu/ 

 

 

 

    

  

    

  

  

https://www.bito.com/uk-ua/rekomendaciji/
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