
 
 

 

 

 

 
 

Nemška revija Computer Bild je nagradila različne spletne trgovine, med drugim tudi slovaško 
spletno trgovino Dedoles 
 
Pezinok, 13. oktober 2020 - Slovaško podjetje Dedoles je prejelo nagrado "Trend Shop 2021", ki jo 
podeljuje vodilna nemška revija za potrošnike na področju informacijske tehnologije Computer Bild. 
Letos je tekmovalo 10.000 spletnih trgovin v nemškem jeziku, nagrajenih pa je bilo 750 spletnih 
trgovin, ki so dosegle največji napredek. 

Spletna konkurenca je velika. Samo v Nemčiji za zvestobo kupcev tekmuje več kot 100.000 spletnih 

trgovin. Težko je izstopati iz množice in privabiti nove kupce. Zato je nemška revija Computer Bild 

skupaj s priznanim inštitutom za tržne raziskave Statista določila spletne trgovine, ki so v zadnjih dveh 

letih dosegle največji napredek pri storitvah in prodaji. 750 jih je prejelo nagrado Trend Shop 2021. 

Skupno je za nagrado konkuriralo več kot 10.000 spletnih trgovin v nemškem jeziku. Podjetja so 

razdelili v osem kategorij, da so se ljudje lažje orientirali. Merila za ocenjevanje so bili promet, 

število obiskovalcev in tehnična kakovost spletne trgovine. Dedoles so uvrstili v kategorijo moda in 

dodatki. Poleg povečane prodaje v obdobju od 1. junija 2018 do 31. maja 2020 je Computer Bild 

izpostavil tudi povečanje števila spletnih obiskovalcev in tehnično kakovost Dedolesa. “Zelo smo 

veseli nagrade. Običajno je obratno - nemška podjetja vstopajo na naš trg. Čudovito je, da smo 

lahko tokrat poslovanje razširili v Nemčijo,” pravi Jaro Chrapko, direktor in lastnik Dedolesa. 

Dedoles namerava še naprej širiti svoje dejavnosti v Nemčiji, saj le-ta predstavlja strateško 

pomemben tuji trg. Septembra 2020 je podjetje tu doseglo letno povečanje prodaje za 685 %. 

“Poleg Slovaške in Češke republike je Nemčija trenutno naš največji trg. Tam imamo že okoli 

200.000 kupcev,” dodaja Jaro Chrapko. 

Več informacij in seznam vseh nagrajenih spletnih trgovin: 

https://www.computerbild.de/trendshops/ 

 

Dodatne informacije: 

 
Katarína Načiniaková, višja strokovnjakinja za 
odnose z javnostmi 
e-naslov: katarina.naciniakova@dedoles.sk  
Tel.: 0905 789 176 
 
https://www.dedoles.co.uk/ 
https://www.instagram.com/dedolesuk/ 
https://www.facebook.com/dedolesuk/ 

 
 
 
 
 
 

Dedoles, s. r. o. 

Za Koníčkom 14, 

902 01 Pezinok, Slovaška 

Dedoles s.r.o. je podjetje, registrirano pri Okrožnem sodišču Bratislava I, odsek: Sro, št. vložka: 

81976/B, identifikacijska številka podjetja (ICO): 46 706 305, davčna identifikacijska številka: 

2023541630, IŠ za DDV: SK2023541630, 
banka: FIO BANKA, SWIFT: FIOZSKBAXXX, IBAN: SK62 8330 0000 0026 0026 9926 
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