แนวโน้มความนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ในสเปน
วิก ฤติ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นอย่ างมี นั ย สำคั ญ รวมถึ งพฤติ ก รรมการซื้ อ และ
การบริ โ ภค จึ งมี ก ารนำนวั ต กรรม และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ ในการผลิ ต สิ น ค้ าที่ ต อบสนองความต้ อ งการ
ตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ
มาตรการล๊อคดาวน์ เคอร์ฟิว และการลดเวลาเปิดให้บริการของร้านค้า ทำให้การค้าออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยมี อั ต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อยละ 11 ต่ อ ปี ในปี 2562 มี ผู้ ท ำการซื้ อ สิ น ค้ าออนไลน์ ในสเปนจำนวนกว่ า
26.2 ล้านคน และมีมูลค่าการค้ากว่า 28,000 ล้านยูโร
ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ าผ่ านช่อ งทางออนไลน์ ในสเปน ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในแคว้น ขนาดใหญ่ และในเมือ งใหญ่ / Urban
ที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน โดยเฉพาะมาดริด (ร้อยละ 68) นาวาร์ รา (ร้อยละ 64) หมู่เกาะบาเลียริค
(ร้ อ ยละ 64) และคาตาลุ ญ ญา (ร้ อ ยละ 63) โดยเป็ น กลุ่ ม อายุ ร ะหว่าง 16-25 ปี (ร้ อ ยละ 48) และระหว่า ง
26-35 ปี (ร้อยละ 46)
ประเภทสิ น ค้ า/บริ การที่ นิ ย มซื้ อออนไลน์ม ากที่ สุ ด คือ แฟชั่น (ร้อยละ 65) เครื่องใช้ อิเล็ กทรอนิ กส์
(ร้อยละ 55) หนังสือ/เพลง (ร้อยละ 46) และของใช้ในบ้าน (ร้อยละ 24) ขณะที่ช่วงก่อนวิกฤติ COVID-19 มีการ
ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสันทนาการ ร้อยละ 33 เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ร้อยละ 32 และบัตรโดยสาร
และบัตรชมภาพยนต์/มหรสพ ร้อยละ 29 และร้อยละ 54 ตามลำดับ ในส่วนของวิธีการชำระเงิน ส่วนใหญ่ทำการ
ชำระผ่าน PayPal (ร้อยละ 77) บัตรเครดิต/เดบิต (ร้อยละ 50) และการเก็บเงินปลายทาง (ร้อยละ 18)
สินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ของใช้ในบ้าน
และไลฟ์สไตล์ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการสร้างความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา มีขนาดเล็ก หรือพกพาได้เพื่อประโยชน์
ในการจัดเก็บในพื้นที่จำกัด และตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง (practical) ขณะที่ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
และผิ ว พรรณ (Personal care) รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม ความงาม และ Well-being เน้ น ที่ ผ ลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ
ธรรมชาติ ทั้งนี้ ปั จจุบัน บ้านเป็ นทั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงานของผู้คนจำนวนมาก ตามมาตรการ Work from
home จึงมีความจำเป็นต้องจัดบ้านให้อยู่สบาย ไม่แออัด
สินค้าที่มีแนวโน้มการสั่งซื้อออนไลน์ ในปี 2564 :
เตาผิงไบโอเอธานอล
ทำจากสแตนเลสสตี ล และกระจกกั น แตก ใช้ พ ลั ง งานจากเชื้ อ เพลิ ง
เอธานอลไร้ค วัน ไม่ ก่ อสารอั น ตราย ให้ ค วามร้อ นนานถึ ง 30-40 นาที
มีขนาดเล็ ก เคลื่ อนย้ายสะดวก รูป แบบสวยงามทั นสมัย เหมาะใช้เป็ น
ของประดับตกแต่งห้อง
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ฝักบัวอาบน้ำพร้อมลำโพง Bluetooth
เชื่อมต่อกับลำโพง และโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth สะดวกในการติดตั้ง

ปรินเตอร์ขนาดพกพาสำหรับสมาร์ทโฟน
แบรนด์ Huawei ใช้ระบบเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ชาร์ตแบตเตอรีผ่าน USB ใช้งานได้
นาน 2.30 ชั่วโมง ใช้กับระบบ Android 8.0, iOS 10.0.2 และสูงกว่า รวมถึง ROM of
Huawei EMUI 9.0.1 และสูงกว่า

เครื่องนวดบ่า-ไหล่ขนาดพกพา
สะดวกในการใช้งานขณะทำกิจกรรมอื่น
อาทิ ระหว่างเดิน หรือนั่งทำงาน
ขยายความยาวได้ ปรับควบคุมโดยรีโมตคอนโทรล

เครื่องนวด และทำความอุ่นเท้า (Foot warmer & massage)
ปรับอุณหภูมิสูงสุดถึง 50 องศาเซลเซียส ทำจากวัสดุกำมะหยี่เพื่อความนุ่มสบาย และ
มีปุ่มนวด 8 จุด

กระจกพับได้
ขนาดเล็ก (15.4 x 12.2 ซม.) สามารถใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางได้ ให้แสง
จากไฟ LED ใช้ถ่านลิเธียม CR2032

เครื่อง grill อเนกประสงค์
ทำอาหารได้หลายประเภท อาทิ แซนด์วิช แฮมเบอร์เกอร์ เบเกิ้ล สะดวกง่ายดาย
ภายใน 5 นาที

3
เสื้อกั๊กมีไฟให้สัญญาณสำหรับผู้ขี่จักรยาน
มีไฟ LED บนสัญลักษณ์ให้สัญญาณการขอทาง (เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ตรงไป
หรือหยุด) เห็นได้จากระยะไกล โดยบังคับจากแฮนด์จักรยาน กันน้ำได้
ชาร์ตแบตเตอรีผ่าน USB

กระบอกใส่น้ำพร้อมกล่องใส่ยา
ขนาด 600 มิ ล ลิ ลิ ต ร พร้ อ มกล่ อ งใส่ ย าที่ จ ะแบ่ ง ใช้ ในแต่ ล ะวั น ผลิ ต จากพลาสติ ก
ปราศจาก Bisphenol A จึงปลอดสารพิษ BPA มีความทนทาน ระยะเวลาใช้งานนาน

กระเป๋าเดินทางขับเคลื่อนเอง (Motorized Scooter)
สั่งการ และควบคุมจากแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ชาร์ตแบตเตอรี
ผ่าน USB

ผ้าปูที่นอน Probiotic กำจัดไรฝุ่น
แบรนด์ Emma ของสเปน ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยี
“AllergyShield” ในการผลิตผ้าปูที่นอน Probiotic กำจัดไรฝุ่นเหมาะสำหรับ
ผู้เป็นภูมิแพ้ และหอบหืด

ไข่เสริมรสชาติ
บริ ษั ท สตาร์ ท อั พ Koroko เสริ ม รสชาติ ให้ แ ก่ ไข่ free-range
โดยวิธีการแบบธรรมชาติ ไม่ใส่ ส ารปรุ งแต่ง หรือสารกัน บู ด
โดยได้แรงบันดาลใจจากการโรยทรัฟเฟิลบนอาหารทำจากไข่
วางจำหน่ า ยในรสกระเที ย ม ทรั ฟ เฟิ ล ดำ แฮมและบลู ชี ส
เป็นทางเลือกในการทำอาหารที่สะดวก ง่ายดาย
---------------------------------------------------------------------------------------ที่มา www.oberlo.es และ Expansion กุมภาพันธ์ 2564

